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PRZEDMOWA.

Lubecki umar 28 maja 1846 w Petersburgu. ona
i siostra kazay spakowa w kilku skrzyniach wszystkie

jego papiery i przewie do Szczuczyna na Litw. Tam
leay nietknite przeszo pó wieku.

W Petersburgu, przy pakowaniu papierów, trzymano

si widocznie jednej tylko zasady, bardzo chwalebnej,

eby nic nie uroni ze spucizny pimiennej po zmarym
mu stanu. Znalazo si tam mnóstwo niepotrzebnych

szpargaów, starych rachunków, zaprosze, przygodnych

druków, afiszów i t. p.; wszystko, co spostrzeono w biurku

i w szufladach, przeszo bez przebierania do skrzy i ku-

trów, w których plewa spoczywaa tak dugo obok ziarna

pierwszorzdnej wartoci. Zdarzyo mi si nieraz odszu-

ka dokumenta niemaej doniosoci pomidzy raportami

litewskich folwarków, lub wród rachunków wiedeskich

kupców z r. 1820, z czasów duszego pobytu ksistwa

Lubeckich w Wiedniu. Nie byo czasu porzdkowa przed

spakowaniem i wywiezieniem papierów. e za i pó-

niej nie tkna si ich adna niepowoana rka, za to

naley si szczera wdziczno czcigodnemu synowi i wnu-

kom Ksicia-Ministra. Co do mnie, rcz, e kad kartk

ogldaem z uwag i posunem do ostatecznych granic

ostrono w uznaniu czegokolwiek za niepotrzebn plew.

W niejednym wistku, który móg tem si wyda w pier-

wszym momencie, poznaem nieraz, po dokadniejszem

zbadaniu rzeczy, wcale wany materya lub cz ska-

dow wikszej caoci, któr dao si zoy z lunych
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arkuszy, rozproszonych lub powizanych w kilku fascy-

kuach rozmaitej treci. Gz bowiem tych papierów bya
porzdkowana, z grubsza przynajmniej, za ycia Ksicia-

Ministra, prawdopodobnie nawet za pobytu w Warszawie,

midzy r. 1821 a 1830. Dawniejsze korespondencye i akta

z czasów przed r. 1813 znalazem nawet w budujcym
porzdku, uoone systematycznie, z widoczn myl o sta-

rannem przechowaniu papierów. To samo akta z czasów

ministerstwa zwizane byy w fascykuach z napisami nie-

znanej rki, prawdopodobnie jakiego niszego urzdnika.

Do jednych i do drugich fascykuów znalazo si obfite

pokosie w lunych arkuszach, zeszytach, kartkach.

Ze wszystkich tych materyaów danem mi byo ko-

rzysta z najzupeniejsz, nieograniczon swobod, za co —
nietylko w wasnem imieniu — skadam gorce podzi-

kowanie ks. Aleksandrowi (starszemu) i ks. Wadysawowi
Druckim - Lubeckim. W listach Ksicia -Ministra powtarza

si wiele razy stereotypowe jego wyraenie: Prawda jest

jedna — Prawda musi zwyciy. Syn i wnuk zoyli wy-

mowny hod tej zasadzie, oddajc wszystkie papiery mi-

nistra do naukowego spoytkowania.

Papiery treci politycznej mieszcz si dzi w 50 te-

kach in fol. (gruboci od 3 do 12 cm.). Cytuj te mate-

ryay: Arch(iwum) szczucz(yskie) A/l, A/2, A/3 i t. d. Do
czasów przed r. 1831 odnosi si 27 tek i), jedna obejmuje

*) Do najcenniejszych rzeczy w papierach Lubeckiego, naley
jego korespondencya z ministrami Sekretarzami Stanu, Ignacym
Sobolewskim (1821—1822) i Stefanem Grabowskim (1823—1830). Wyj-
dzie ona niebawem w wydawnictwach Akademii Umiejtnoci i wy-
peni trzy spore tomy; druk pierwszego doszed ju do polowy.

W przedmowie do I-go tomu dane bd szczegóowe wyjanienia.

Tu wic poprzesta mog na kilku uwagach, niezbdnych dla oce-

nienia wartoci i charakteru tej wanej korespondencyi. Sam Lu-

becki szczególn do niej przywizywa wag; kaza sporzdza od-

pisy wszystkich swych listów do Sekretarzy Stanu, poczwszy od

pierwszego, który napisa z Wiednia, po nominacyi, przed objciem
urzdowania. Cz tych listów zachowaa si w brulionach; rok
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papiery z czasów powstania listopadowego, 17 z póniej-

szych lat 1832—1846), 5 z caego okresu 1800—1846. Sporo

cennego materyau znajduje si nadto w korespondencyi

rodzinnej; 6 tek in 4-o (D/l—D/6).
Znaczna cz tych papierów, to akta urzdowe, pro-

tokoy, tabele, obliczenia (w brulionach, w oryginaach albo

w odpisach); wiele z tego monaby zatem niezawodnie

znale w warszawskich i w petersburskich archiwach.

Z archiwów tych nie mogem korzysta; mam wic na-

dziej, e dziki obfitoci tych samych materyaów w pa-

pierach Lubeckiego, nie uczyni to ujmy niniejszej pracy.

Bogate róda z tej samej kategoryi poznaem równie

1889 i 1830 w papierach Lubeckiego, rok 1826 i 1827 w zbiorach

barona Kronenberga w Warszawie. W odpisach jest komplet, do

koca r. 1829, z wyjtkiem jedynego listu z 20 padziernika 1821;

sekretarz Lubeckiego nie zdy go odpisa przed odejciem sztafety

do Petersburga. Listy Sobolewskiego i Grabowskiego zachoway si
w oryginaach. Odmienny jest zupenie charakter listów Lubeckiego

do Sobolewskiego a do Grabowskiego. Z Sobolewskim L. korespon-

dowa po polsku; s to listy poufne. Z Grabowskim natomiast uoy
si przed jego wyjazdem do Petersburga, e bdzie pisywa do nies;o

po francusku, a to w tym celu, eby Sekretarz Stanu móg odczy-

tywa te pisma Cesarzowi na tygodniowej audyencyi. Obok tych li-

stów — pozornie tylko prywatnych — pisywa Lubecki do Grabow-

skiego listy poufne w cisem tego sowa znaczeniu. Grabowski nieraz

o nich wspomina w odpowiedziach, skd te czasami mona do-

myli si ich przedmiotu i treci : nazywa je lettres confidentielles,

leres polonaises, tamte za wprost lettres ostensibles. Poufne listy

Lubeckiego Grabowski niszczy. Czytelnik raczy pamita o tym

szczególe, spotykajc w przypiskach ustpy, przytoczone z tej ko-

respondencyi; listy Lubeckiego do Grabowskiego, s to waciwie
memoryay, pisane dla Aleksandra I i Mikoaja I, w formie hstów

do Sekretarza Stanu. Cytuj t korespondency w nastpujcy spo-

sób: LS. = Lubecki do Sobolewskiego; SL. = Sobolewski do Lu-

beckiego; LG. = Lubecki do Grabowskiego; GL. = Grabowski do

Lubeckiego; TL. = Turku (zastpca Grabowskiego) do Lubeckiego;

LT. = Lubecki do Turkua. Wedug daty (przy takiem skróceniu)

mona bdzie po rychem wydaniu tej korespondencyi kady list

odszuka i cytaty sprawdzi.
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W archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie i w innych

zbiorach rkopimiennych, w bibliotekach ord. hr. Zamoy-
skich i hr. Krasiskich, barona Kronenberga w Warsza-
wie, hr. Branickich w Suchej, Muzeum Narodowego w Rap-

perswylu, Biblioteki Polskiej w Paryu. Z szeregu mate-

ryaów, które znalazem w wymienionych zbiorach, uwy-
datni naley papiery Nowosilcowa, skonfiskowane po wy-
buchu powstania, a rozprószone po wziciu Warszawy.
Korzystaem dalej z archiwów berliskich i wiedeskich
(Kon. Geheimes Staatsarchiv; k. u. k. Haus- Hof- u. Staas-

archw), a mianowicie z raportów pruskich i austryackich

ambasadorów w Petersburgu oraz konsulów jeneralnych

w Warszawie; midzy nimi szczególniejsz wartoci od-

znaczaj si sprawozdania pruskiego konsula Schmidta,

ze wzgldu na jego cise stosunki z Nowosilcowem i z oto-

czeniem W. Ks. Konstantego. Za wszelkie uatwienia, ja-

kich mi nie szczdzono we wszystkich wymienionych ar-

chiwach i bibliotekach, skadam niniejszem gorce podzi-

kowanie pp. Tajnemu Starszemu Radcy Rzdowemu Dr.

R. Koserowi, Naczelnemu Dyrektorowi kr. pruskich archi-

wów, i Tajnemu Archiwaryuszowi Pastwowemu Dr. Bail-

leu; Radcy Dworu Dr. G. Winterowi, Dyrektorowi archi-

wów wiedeskich; pp. T. Korzonowi, L. Biskupskiemu,

S. Ktrzyskiemu, F. Puaskiemu, M. migrodzkiemu.
Osobno wreszcie winienem podzikowa serdecznie pp.:

F. Papeemu, Dyrektorowi Biblioteki Jagielloskiej, J. Czub-

kowi, bibliotekarzowi Akademii Umiejtnoci w Krakowie,

M. Perlbachowi, Dyrektorowi król. biblioteki w Berlinie,

A. Semkowiczowi, Dyrektorowi biblioteki lwowskiego Uni-

wersytetu. Ich to askawoci zawdziczam, jeli mi si
udao unikn znaczniejszych braków w opanowaniu lite-

ratury przedmiotu i materyaów drukiem ju ogoszonych,

jakkolwiek stale przebywam na wsi, pracujc w oddaleniu

od bibliotek publicznych.

Lubecki zasugiwaby bez wtpienia na monografi

wyczerpujc, w rodzaju owych wielotomowych dzie za-
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granicznej literatury, monografi, jakiej w Niemczech do-

czeka si Stein (Pertz) albo Scharnhorst (Klippel), w An-

glii J. Russell (Spencer-Walpole) i Palmerston (Lord Dalling).

Nie podjem si tak rozlegego zadania; na to jeszcze

u nas nie pora. Pragn, eby niniejsza ksika torowaa
na razie drog do dalszych studyów nad niedawn epok,
której ywa tradycya zaczyna si zaciera a naukowe
opracowanie stawia dopiero pierwsze, wiele obiecujce

kroki. Spodziewam si, e i sam bd móg si do tego

przyoy, w kilku monograficznych pracach, do których

ju zebraem niemao materyaów. Jedna z nich jest obe-

cnie niemal w poowie gotowa, a par jej rozdziaów uka-

zao si nawet w czasopismach; to historya pierwszych

tygodni listopadowego powstania, od wybuchu do detro-

nizacyi. Mam równie zamiar opracowa obszerniej ge-

nez represyi politycznej i narodowej w Królestwie Kon-

gresowem, nastpnie za rzecz o stosunkach i pooeniu
zaboru rosyjskiego, od trzeciego rozbioru do wiedeskiego

kongresu. Byoby tego razem z niniejsz ksik pi to-

mów albo i wicej. Jeli nie zajd jakie szczególne prze-

szkody, jedna z tych ksiek powinna w cigu przyszego

roku znale si w rku askawych czytelników. Wszystkie

za razem, jeliby mi danem byo wykoczy wszystkie

wedug obmylonego planu, zoyyby si moe na pewn
cao. Nadmieniam o tych zamiarach, poniewa liczyem

si z nimi w cigu pisania niniejszej ksiki. Miaem za-

wsze na oku t zamierzon cao, której rodkowem,
wanem ogniwem byaby wanie »Polityka Lubeckiego«i).

*) Niechaj mi bdzie wolno przytoczy tu jeden tylko przykad
dla objanienia rzeczy. Czytelnik dostrzee moe w niniejszej ksice
braku charakterystyki Mikoaja I i jego stanowiska w kwestyi pol-

skiej. Brak ten moe tem wicej uderza, e autor stara si ten

przedmiot, co do Aleksandra I, wedug sil i monoci wyjani. Co
do Mikoaja I, autor ma zamiar stara si o rozwizanie tego zaga-

dnienia w ksice o pierwszych tygodniach powstania listopado-

wego. Trudnoby je tu w ogólnoci traktowa, bez ustawicznego wy-
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Odbiegem dla niej dawniejszych studyów nad XIV
stuleciem, nad genez i pocztkami unii Korony z Litw.
Nie bez pewnego alu, wyznaj, poniewa tamta praca

postpia niemao i blizko mi ju byo do rozpoczcia osta-

tecznej redakcyi dokonanych bada i poszukiwa i) Cztery

stulecia dziel te dwa przedmioty, niemal pi wieków,

a przecie w cigu niniejszej pracy miaem zawsze wra-

enie, jakbym sta u wylotu nadpocztego tunelu, odbieg-

szy wnijcia, gdzie pracowaem nad jego przebijaniem.

Tam Polska wesza na szlak dziejowy, wspólny z t wielk,

szerok Rusi, w której obrbie powstaa Rosya; tu poli-

tyka Lubeckiego^ tu jego system^ jak t polityk nazwa
Mochnacki, to nic innego jak nieudana próba rozwizania

problemu, który swoj genez siga w XIV wiek.

Mochnacki pozna si na Lubeckim. ))Nie byo« —
twierdzi — »nade zrczniejszego czowieka w Polsce,

ale zarazem wicej upartego w swoim systemie... (.c Nic

w tem dziwnego, e nazywa uporem niezomn, gboko
ugruntowan si przekonania; sam sta na przeciwlegym

biegunie. Uderzy w jdro, w istot rzeczy. Jeden Lube-

cki mia wówczas przed oczyma wiadomy celu system

polityczny, nie na dzi i na jutro: niezaleny od zmien-

nych okolicznoci, wysnuty z wyrozumienia trwaych wa-

runków bytu narodowego, z jego geograficznych, ekono-

micznych podstaw; w historyczne nie wglda. W tym sy-

stemie widzia jedyn przyszo Polski i Rosyi. Przewi-

dywa ruin swego systemu, jeli go nie utwierdzi na sil-

nych podwalinach, nie zasoni od ciosów, które w niego

godziy. Zawsze by przekonany, e katastrofa, jeeli spa-

biegania po za chronologiczne granice przedmiotu. Chcc*wyrzec zda-

nie o stanowisku Mikoaja w kwestyi polskiej przed r. 1831, wypa-
daoby uwydatni róne fakta i wiadectwa, które dopiero w zesta-

wieniu z postpowaniem Mikoaja po wybuchu powstania nabieraj

wyrazi slo'ci. Tosamo odnosi si do W. Ks. Konstantego.

1) Smolka: Unia Korony z Litw (Kraków 1903), Przedm. str. 6.
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dnie, pogry Polsk a podkopie byt Rosyi. I dlatego nie

przesta wierzy w ywotno swego systemu.

Ten system, jego geneza, zlekka tylko naszkicowana,

jego rozwój i dalsze uksztatowanie po kongresie wiede-
skim, jego obrona, wytrwaa, mna, w cigu dziesiciu

lat ministerstwa, jego owoce, wyhodowane przez Lubec-

kiego — oto przedmiot tej ksiki. Pierwszy tom siga
a do wybuchu listopadowego powstania, wyczerpuje za-

tem zupenie cao przedmiotu, w zarysie, który gdzie-

niegdzie staraem si wypeni rozwiniciem waniejszych

punktów. Drugi tom wyjdzie w cigu kilku miesicy; druk

rozpocznie si wkrótce, gdy wykocz gotowy w znacz-

nej czci rkopis. Jest gotowy, poniewa równoczenie

pisaem obydwa tomy; wyniko to z natury rzeczy. Po-

owa bowiem drugiego tomu albo nawet i wicej — to

nic innego jak obszerne ustpy, wydzielone jedynie z ogól-

nego obrazu, który w pierwszym zamknem. Wydzieli-

em je stamtd dla przejrzystoci, pragnc otrzsn ca-o ze szczegóów i zbocze, aby gówne jej linie nie ugi-

nay si pod tym balastem. Jeeli nie posunem si da-

lej w tem »wydzielaniu« szczegóowych dopenie, kiero-

waem si wzgldem na dobre zrozumienie caoci. Nie-

raz bowiem bez wejcia w niektóre szczegóy i objanie-

nia (np. w rozdz. IX, w X str. 296 nn., w XI 322 nn.,

328 nn. i t. p.) nie bybym móg uwydatni celów i zna-

mion polityki Lubeckiego, zwaszcza ekonomicznej. Do ta-

kich, w ten sposób wydzielonych ustpów czy te rozdzia-

ów dodaj kilka osobnych studyów, które z przedmiotem

wi si cile i su do rozjanienia objtych nim za-

gadnie. Wszystko to razem wypeni drugi tom ksiki,

pod ogólnym tytuem: ))Studya«, z dodatkiem kilku wa-

niejszych dokumentów. Najlepiej to objani spis rzeczy

drugiego tomu: Luhecki i Nowosilcow — Sd Sejmowy
(a raczej stanowisko Lubeckiego wobec ledztwa r. 1826

i Sdu Sejmowego) — Plan reformy 1826—1830 — Pr^-
czynki do charakterystyki Lubeckiego — Tr^y akta poli-
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tyczne r. 1821 — Projekty Ustawy Skarbowej r. 1821 —
Administracya Skarbowa — Handel z Cesarstwem — Han-
del z Prusami przed r. 1823 — Misya Mohrenheima (do

Berlina 1824/5). — Dwa dzida Lubeckiego (Zaoenie To-

warzystwa Kredytowego i Banku Polskiego) — Górnictwo.

Mógbym to wszystko wyda w osobnej ksice, pod utar-

tym tytuem Studya czy Szkice z dziejów Królestwa Kon-

gresowego, wolaem jednak utworzy z tych studyów

drugi tom ksiki pod tym samym tytuem: wPolityka Lu-

beckiegoa, a to z praktycznych wzgldów, czsto bowiem
odsyam czytelnika w przypiskach, u dou stronic i na

kocu caego tomu^), do gotowych ju ))Studyów«, gdzie

znalazo si miejsce na szczegóowe rozwinicie rzeczy.

Taki rozdzia materyi wyda mi si stosownym, nie-

tylko ze wzgldu na dosy rónorodn natur przedmiotu,

ale take z powodów, majcych uzasadnienie w obecnym

stanie studyów nad epok porozbiorow. Jestemy dotd
przewanie w stadyum zbierania materyaów, bada mo-

nograficznych, zaprztnitych rónymi szczegóami wik-
szej lub mniejszej wagi, tematów wybieranych dorywczo,

w miar tego, jak komu wpad do rk ten albo inny

ciekawy materya. Wszystko to s cenne przyczynki do

gbszego poznania epoki, któr istotnie mniej znamy, ni
sami sobie z tego zdajemy spraw; tem cenniejsze, im

1) Czytelnik znajdzie w tej ksice przypiski dwojakiego
rodzaju, o odmiennym zupenie celu i charakterze. Na kocu tomu
pomieszczono przypiski opatrzone liczbami porzdkowemi. Do nich

odnosz si wszystkie odsyacze textu, oznaczone drobnemi cyframi.

W nich pomieszczono cay materya dowodowy, cytaty spoytko-

wanych róde, na których wspiera si cae przedstawienie rzeczy,

krytyczne uzasadnienie wtpliwych punktów i t. p. ; niekiedy s
tam równie uzupenienia, szczegóy drugorzdnego znaczenia, su-

ce do objanienia faktów i sytuacyi. Inne zadanie speniaj rzadko

rozsiane przypiski u dou stronic (w ogólnej liczbie 92 na 428 str.).

Tam pomieciem niektóre wyjanienia albo te szczegóy wyjtkowo
charakterystyczne, których tylko w tym celu nie wcignito do textu.

eby nie psuy konstrukcyi i nie rozryway caoci.
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wicej w nich odsania si faktów pozytywnych, im mniej

za uogólnie, w których trudno nie zbdzi, jeeli z dro-

bnych, oderwanych szczegóów ma si wykrzesa wiato
do rozjanienia epoki lub do charakterystyki dziaajcych

w niej osób. Brak dotd jeszcze prac o szerszym zakroju,

powiconych zbadaniu rozleglejszych a zasadniczych kwe-

styi. W tern te bya moe najwiksza trudno niniej-

szej pracy. Raz po raz przychodzio w niej dotyka zaga-

dnie, nietylko nierozwizanych ale nawet nietknitych,

o których w bledniejcej tradycyi zachowao si mtne
albo i mylne wyobraenie. Wspomn tu tylko o takich

kwestyach, jak autonomia cowa, wbudet konstytucyjny«,

jak traktaty handlowe, zawarte po Kongresie wiedeskim,

stan finansów po utworzeniu Królestwa, albo nawet i le-

dztwo w r. 1826 i caa sprawa Sdu Sejmowego. Wszy-

stkie te kwestye naleao wyjani, sobie samemu — to

przedewszystkiem — ale take czytelnikowi. Bez uprz-

tnicia tych rozmaitych zapór niepodobna oceni wpoli-

tyki Lubeckiego«, a bez wejcia w liczne szczegóy tak

rónorodnych przedmiotów nie bybym zdoa zapór usu

n. To te zadanie speniaj w znacznej czci osobne

))Studya« w drugim tomie tej ksiki.

Dwa fakta ogólniejszej natury odsaniaj si jasno,

jeeli wejrze gbiej w przedmiot niniejszej pracy. Jeden

— to niesychana, wiksza nierównie, ni zwykle si przy-

puszcza, zaleno Aleksandra I i Mikoaja I od otoczenia,

które nazwaem wsubow oligarchi«, sdzc, e trudno

lepiej okreli jej charakter. Wyznam otwarcie, e co do

tego punktu jestem z góry przygotowany na zarzut jedno-

stronnoci. Rozpoczynajc niniejsz prac, bybym sam moe
nieraz dopatrzy si przesady w podobnem przedstawie-

niu tej wanej kwestyi; z postpem poszukiwa, im bar-

dziej je pogbiaem, tem wicej faktów rzucao mi si
w oczy, które mnie zniewalay potgowa a nie matowa
jaskrawo kolorytu. Jeeli zatem podnios si zarzuty,

nie zadziwi mnie wcale, a bd mi tylko nowym bód-
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cem do przyspieszenia pracy nad tematami, o których wy-

ej wspomniaem (str. XI). W nich ujawnia si wielka ob-

fito niezbitych, uderzajcych faktów, na których gruncie

utwierdzi si silnie sd mój o tym przedmiocie.

Drugi fakt — tak niezawodny, e nikt nie bdzie go

kwestyonowa — nigdy moe dotychczas nie uwydatni
si tak wyranie, jak w tem pierwszem opracowaniu ))po-

lityki Lubeckiego«; wyniko to z natury przedmiotu. My-

l tu mianowicie o pierwszorzdnem znaczeniu czynni-

ków ekonomicznych w naszych dziejach porozbiorowych.

Co do mnie, nie przypuszczaem, e od samego pocztku
tak donios, rozstrzygajc rol odgrywao w nich haso:

óte oi pour que je m'y mete; haso nawskró ekonomi-

czne, a osonione wzgldami racyi stanu, rzekomych inte-

resów polityki narodowej, rosyjskich czy niemieckich. Lu-

becki by jedynym przedstawicielem pierwszego pokole-

nia po ostatnim rozbiorze, który t dno jasno rozpo-

zna i wszystkie siy skierowa do umocnienia odporno-

ci narodu w ekonomicznej walce z wrog przemoc.

Umia zorganizowa skuteczny opór w walce o byt.

Dla ksiki o tym przedmiocie i zaszczyt i dobra

wróba, e mi wolno j byo przypisa mowi stanu,

który w nastpnem pokoleniu na szerszej, ni Lubecki,

dziaa widowni a w trwaych skutkach swego dziaania

da tak gone wiadectwo ywotnoci narodu.

Niegoszowice, 5 marca 1907.
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I.

Modo Lubeckiego.

»Wic u was moe to by wtpliwem, kto naley do

jakiej sfery ?« — Tern naiwnem pytaniem przecina w po-

wieci Weyssenhoffa, hr. Reckheim, czcz na pozór dy-

skusy, czy maestwo panny Kostkówny z modym, pi-

knym, miym, bogatym ksiciem Korjatowiczem, mona
uwaa za mezalians — ze stanowiska Kostkow. Trudno

o równie trafn, mistern, a w tak bezpretensyonalnej for-

mie podan charakterystyk równie wanego i powanego
faktu i zagadnienia. Pytanie cudzoziemca wprowadza w dzi-

wny ambaras polskich jockey-klubistów; zbywaj go ba-

nalnym frazesem, nie mogc niemieckiemu hrabiemu wy-

jani zawiej kwestyi, której szczególne subtelnoci odczu-

waj tylko instyktem. Sami bowiem nie zdaj sobie sprawy

z odrbnych, gboko w historyi tkwicych podstaw caej

struktury polskiego spoeczestwa, a zwaszcza polskiej

arystokracyi.

Nie ma moe w naszej arystokracyi drugiego rodu, coby

si tak nadawa do illustracyi tego ciekawego zjawiska —
jak ród ksit Druckich Lubeckich. To nie Korjatowicze.

Kiedy Korjata ojciec, Gedymin, wada Litw, ksita
Druccy mieli za sob trzy z gór wieki dynastycznej prze-

szoci, w dzierawach, od których wzili imi rodowe

Druckich ksit, po nadto za jeszcze przynajmniej pó-

1*
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tora wieku najwietniejszej epoki swoich naddziadów,

pierwszych wadców i budowniczych ruskiego pastwa.

A wszystko to — nie jakie mtne tradycye albo sztuczne

kombinacye genealogów, ale historya, najrzetelniejsza, naj-

pewniejsza historya, niezupenie moe wiadoma ksi-
tom Druckim, wspóczesnym Gedyminowi, jak i póniej-

szym ich po piciu wiekach potomkom. Bez przesady mo-

na powiedzie, e ten ród upada cigle, zwolna lecz nie-

przestannie, od X do XVIII stulecia; podniós si znów do-

piero cokolwiek u schyku Rzeczypospolitej Polskiej a za-

jania w pierwszem pokoleniu porozbiorowem przez naj-

wybitniejszego, najsawniejszego swego przedstawiciela —
» ministra Lubeckiego«.

Ruscy ksita z Rurykowego szczepu wsikli po cz-

ci w polsk, po czci za w rosyjsk arystokracy. Druccy

dziel to samo los wszystkich Rurykowiczów, jedn ga-

zi zronici od wieków z Polsk, drug — przez Mo-

skw — z Rosy; inne linie wygasy. Poród Rurykowi-

czów mieli przez dugi cig stuleci odrbne stanowisko,

nie przez to tylko, e byli od wielu wieków jedyn lato-

rol najstarszej linii Rurykowego rodu. Waniejszy by
inny czynnik tej ich odrbnej cechy wród licznej rzeszy

Rurykowiczów: jedyni przedstawiciele potomstwa dawnych
ksit poockich, oni jedni podobno mog si wywie
z niezachwian pewnoci od pewnego praojca z koca
X stulecia, bez adnej wtpliwoci; oni jedni, a do XIX
wieku, zachowali w swem posiadaniu jaki strzp dyna-

stycznych dzieraw na Biaorusi, któremi ich praojciec,

najstarszy z synów Wodzimierza Wielkiego, wada przed

dziesiciu wiekami jako dziedzictwem matki, mciwej Ro-

gniedy; w ich yach wreszcie pynie krew krywickich —
biaoruskich — dynastów, którzy panowali w tej ziemi je-

szcze przed zaborem Rurykowiczów*). Oni jedni, poród

*) Rognieda, matka rodu ksit poockich, a tern samem i Dru-

ckich — to jedna z najbarwniejszych postaci w malowniczym cyklu
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Rurykowiczów, byli odosobnionym typem odwiecznych

osiadych kniaziów, gdy inni nieraz co pokolenie w inne

przenosili si strony — swego rodzaju glehae adscripti,

wród ruchomej ksicej rzeszy.

Z t wyjtkow staroytnoci rodu nie sza nigdy
w parze jego potga, znaczenie, uposaenie. Dzielnica dru-

cka powstaa wskutek rozbicia ksistwa poockiego i roz-

staroytnych poda, które si zachoway w rónych zwodach naj-

dawniejszego ruskiego letopisu (t. z. Nestora). Bya to córka Rogwo-
leda, ksicia Pooczan, tej odnogi Krywiczów (Biaorusów), która po
koniec X wieku utrzymaa si w niezalenoci od zaborów rodu Ru-
rykowego, pod osobnymi, wasnymi dynastami, take Waregami po-

dobno. O rk Rogniedy ubiegali si dwaj synowie wiatosawa,
W. X. Jaropek, nastpca ojca na kijowskiej stolicy, i Wodzimierz,
naówczas jeszcze tylko dzielnicowy ksi na Nowogrodzie, Rognieda

wybraa Jaropeka, dajc Wodzimierzowi pogardliw odpowied, e
nie chce mie za ma syna niewolnicy. Wodzimierz pomci si,

zdoby Poock, ubi ojca i dwóch braci Rogniedy, j za wzi sobie

za on i mia z ni syna Izasawa. Wkrótce jednak Rognieda za-

ja polednie miejsce midzy liczn gromad on i naonic Wo-
dzimierza, wówczas ju wadcy caej, zjednoczonej napowrót Rusi.

Chciaa pomci na mu mier ojca, braci i wasne upoledzenie;

may Izasaw, uzbrojony przez matk, mia zabi ojca, gdy przyjdzie

do sypialni Rogniedy. Rzecz si wydaa; Wodzimierz usucha rad

druyny, przebaczy, ale osadzi Rognied z Izasawem na wasnem
jej dziedzictwie: odda im we wadanie ziemi poock. Odtd ksi-

stwo poockie, wyodrbnione z pastwa Rurykowiczów, stanowio

wyposaenie najstarszej linii panujcego rodu, odosobnione zupenie

i nie wpltane w bieg dalszych dziejów ruskiego pastwa i jego h-

cznych nastpnie dzielnic. Z czasem i ono samo rozpryso si na

dzielnice; jedn z nich byo ksistwo druckie. Byway starcia

midzy ksitami poockimi a kijowskimi i od nich zalenymi dziel-

nicowymi ksitami; zawsze w nich jednak ziemia poocka wyst-
powaa jako cao odrbna (z "Witebskiem i Miskiem);, odosobniona

od reszty Rusi, pod rozrodzonem potomstwem Rogniedy. Jeszcze pod
r. 1127, w opisie wyprawy Mcisawa Kijowskiego na ksit poo-
ckich, letopis uywa charakterystycznego wyraenia, e to bya
wyprawa na Krywiczów. Por. JldfeTonnct no JlaBpenTieBCKOMy cnn-

CKy (Cn6. 1872) 6, 9, 74;, 282, Co.7iOBi.eB'B, HcTopiH Poccin ci> ^^peBH-fen-

niHit BpeMeH'B (2-e hb^.) I. 44, 45, 47, 164 nn., 285, 286.
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pryskaa si dalej na coraz drobniejsze dziay, zamykajc
rozrodzone gazie kniaziowskiego szczepu w ciasnych

granicach orszaskiej ziemi. W tem pooeniu zastay ich

litewskie zabory. Nie wyprowadzio ich na szersz wido-

wni blizkie nawet powinowactwo z domem Jagiey, który

w Drucku wzi sobie czwart on, siostrzenic ksicia

Siemiona, u niego wychowan, królow Zofi, matk
dwóch, babk a czterech królów. ^) Jeden z wnuków czy

prawnuków Siemiona odbi si ju daleko od dziedzicz-

nego gniazda i osiad w majtku ony Olizarówny na Wo-
yniu, w Lubczu, od którego ta ga ksit Druckich

wzia imi Lubeckich. ^) Druccy-Lubeccy nie stracili je-

dnak cznoci z odwiecznem dziedzictwem rodu nad Dru-

ci i Berezin. Obok Lubcza, który wyszed z ich domu
w kocu XVII wieku, obok unina i Pohosta, rozlegych

obszarów w piskich botach, gdzie ustalio si w XVIII

wieku nowe gniazdo Druckich-Lubeckicb, utrzymywali si
zawsze w posiadaniu jednej chociaby czstki dynastycz-

nych dzieraw Rogniedy i Rogwooda. W dziaach rodzin-

nych nawet, odwieczne biaoruskie woci take szy zwy-

kle w podzia, rozpryskay si dalej; wreszcie, w poowie
XVIII wieku, caa podówczas pozostao rodowego maj-
tku w Piszczynie i w Orszaskiem, skupia si znów
przez sukcesye w rku ksicia Franciszka. ^) By to ojciec

Ministra.

Od stu lat byli ju wówczas Druccy-Lubeccy katoli-

kami; tak zdaje si przynajmniej. Nie by nim bez wt-
pienia jeszcze za Zygmunta III knia Iwan Hrehorewicz,

podstarosta orszaski, pose orszaskiego powiatu na sejm

walny warszawski 1636 r., onaty z Kisielówn, siostr po-

dobno synnego wojewody, przywódcy przychylnych Polsce

dyzunitów. Jeden z synów Iwana by jednak ju jezuit,

brat Mikoaja i Hrehorego Iwanowiczów; w tem pokole-

niu zostali widocznie katolikami (w poowie XVII stulecia).

W Rzeczypospolitej, w W. X. Litewskiem, mao o nich

wiedziano. Niesiecki adnego nie wymienia z osobna, po-
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przestajc na krótkiej wzmiance: ))0d tych ksit Dru-

ckich rozmnoone potomstwo, od dóbr, które im si dzia-

em dostay, rónych nazwisk nabyli, jako Sokoliscy od

Sokolni, Horscy na Horach, Lubeccy na Lubeczu (!), Ozie-

reccy na Ozierach, Podberescy na Podbereziu« *). Kojao-

wicz za pisze co nastpuje: »Kniaziowie Lubeccy osiedH

w Orszaskiem, w Piskiem i na Ukrainie« — myka wi-

doczna, zamiast: na Woyniu — wLubecki kapan zacny

in Soc. Jesu. N. Lubecki, rodzony jego, m w dziele ry-

cerskiem biegy «, ^) a zatem Mikoaj czy Hrehory. Tego ro-

dzaju wzmianki wystarczay heraldykom tego czasu, wo-

bec rodu staroytnego, o wietnej przed wiekami prze-

szoci, lecz nieznanego po za granicami powiatów, w któ-

rych leay jego posiadoci. Senatorskim nie by ród ksi-

t Druckich-Lubeckich za czasów Niesieckiego i Kojao-

wicza; dopiero w r. 1710 zasiad w Senacie Symeon Dru-

cki-Lubecki, i to na jednem z poledniejszych krzese, jako

kasztelan miski; nie zasiad raczej nawet, umar bowiem
nie objwszy urzdu ^). A liczba senatorów bya przecie

w Rzeczypospolitej najrzetelniejsz miar stanowiska, zna-

czenia kadego rodu. Radziwiowie mieli po koniec Rze-

czypospolitej 40 senatorów, Sapiehowie 38, Potoccy 37;

Tarnowcy, Zamoyscy, Lubomirscy, Lanckoroscy, Ogiscy,

Tyszkiewicze okoo 20 (od 17 do 21); schodzc niej, po

omiu np. Fredrowie, Komorowscy, Krasiccy; po czterech

albo piciu Biaozorowie, Judyccy, Kopciowie, Szczytto-

wie, Zabieowie; Druccy-Lubeccy, prócz Symeona, kaszte-

lana miskiego, jednego tylko jeszcze doczekali si krze-

sa; bya to ju nowej kreacyi kasztelania piska, któr po

drugim rozbiorze r. 1793, otrzyma ksi Franciszek, ojciec

Ministra. Nawet z ziemskich, powiatowych urzdów, ni-

sze tylko piastowali ksita Druccy-Lubeccy; urzd stol-

nika (orszaskiego, wodzimierskiego, piskiego), dziewity

z rzdu na Litwie w porzdku hierarchicznym powiato-

wych urzdów, powtarza si w tym domu za kadem
niemal pokoleniem, jakby tradycyjna wasno rodowa
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i zewntrzna oznaka miejsca, nalecego si domowi
wród powiatowej szlachty. Jeden tylko lub drugi posuwa

si o jeden albo dwa stopnie wyej, na urzd podstarosty

i sdziego ziemskiego; a znów dopiero w czasach Stani-

nisawa Augusta, ksi Franciszek, nim osign krzeso

w senacie, przeszed trzy wysze szczeble ziemskich urz-

dów, z sdziego na chorego, z chorego na pierwsz

ju w powiecie godno marszaka ^).

Byy w Rzeczypospolitej staroytne rody, tego samego

lub podobnego typu, ruscy zwaszcza ksita z szczepu

Ruryka lub Gedymina, które kryy si w cieniu, w cia-

snych granicach powiatu lub dwóch powiatów, nie wychy-

lajc si na szersz widowni politycznego ycia, gdzie

zdobywao si starostwa, laski, krzesa, buawy. Moe na

dnie tej powcigliwoci dziaaa na pó wiadoma, mtna
tradycya takiej staroytnoci rodu, takiej przed wiekami

wietnoci, jak mao kto im dorówna na Litwie i w Ko-

ronie; niech inni si uganiaj za tym panis hene meren-

tium, jak nazywano starostwa i chleb duchowny: im wy-

starcza suchy ale ksicy chleb, odwieczne dziedzictwo

przodków, dawnych wadców tej ziemi. Cay obszar Rze-

czypospolitej — susznie to powiedziano ^) — by w po-

owie prywatn wasnoci, w drugiej poowie owym pa-

nis hene merentium; im obficiej ród jaki ywi si t
drug poow, tem wyej rós i wicej znaczy w kadem
nastpnem pokoleniu; który z tego róda nie czerpa, mu-

sia w cieniu pozosta, bo dziedziczna fortuna topniaa

w dziaach rodzinnych, a nic w Polsce ani na Litwie nie

strzego jej caoci, jak na feudalnym Zachodzie lenna

i majoraty. Panis hene merentium bywa czsto nagrod
rzeczywistej zasugi, czciej jednak by rodkieni zjedny-

wania przyjació lub przejednania wrogów; jeden z nie-

wielu rodków rzdzenia, który w XVII i XVIII wieku

pozosta w rku króla, szafarza ask. Nieunikniona bya
gonitwa za starostwami, za krzesami, torujcemi drog
do lepszych starostw, nieustajca gonitwa, od której nie
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móg si zdaa trzyma aden dom magnacki, jeeli nie

mia straci raz zdobytej pozycyi. A w tych zabiegach pe-

wniejsza droga wioda do celu w umiarkowanej rozterce

nili w staym sojuszu z Królem Jegomocia, któremu wi-
cej zazwyczaj zaleao na przejednaniu niechtnyci mo-

nowadców ni na wynagradzaniu wiernie sobie odda-

nych. Nie miao to uroku dla starych ksicych rodów,

które pówiadoma tradycya nieprzecignionej staroytno-

ci utrzymywaa w pewnym rodzaju sennego kwietyzmu;

tembardziej, e Radziwiom albo Sapiehom i tak nie

byliby dorównali; zakonna za sukienka Soc. Jesu albo

nawet i sawiona »biego w dziele rycerskiem« — sabe
to dosy byy dwignie do wyniesienia staroytnego rodu

na jeden poziom z monymi parweniuszami XVII wieku.

Czasem temu albo owemu z takich ksicych rodów
uprzykrzya si wreszcie dostojna powcigliwo; nieje-

den wstpi, cho póno, w szranki nieustajcego turnieju

o saw i zaszczyty, bogactwo i znaczenie; wówczas to,

co wnosi w owe zapasy, co rdzewiao przez wieki a czego

najwiksza ambicya nie moga innym zdoby — wówczas
dostojestwo ksice suyo nieraz zbudzonym z upie-

nia kniaziom za skuteczn podpor w dwigniciu starego

rodu. Druccy-Lubeccy ocknli si dopiero przed samym
rozbiorem Polski. Ksi kasztelan piski uniós z rozbi-

cia ojczystej nawy wie, nowej kreacyi godno sena-

torsk, dostatni ale szlacheckiej miary fundusz, i ten ty-

tu ksicy, który ju w pierwszych czasach po rozbiorze

wiksz znacznie mia wag ni przed rozbiorem*). Ma-

gnatem nie by, ksiciem by, jak byli ksitami wszyscy

*) Jak may by w Polsce za czasów Rzeczypospolitej walor

ksicego tytuu litewskich i ruskich kniaziów, najlepsz illustracy

jest dugoletnia praktyka rodziny Ogiskich, niewtpliwych Ruryko-

wiczów, którzy nie uywali ksicego tytuu, majc si wskutek

swego stanowiska za co lepszego od innych kniaziów. Nie b-
dc za ksitami S. R. Imperii, zagranic, jak lada polski szla-

chcic w obczynie, tytuowali si hrabiami, do czego znów a-
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jego przodkowie w dwudziestu kilku przed nim pokole-

niach. On tylko dziewi tych pokole móg wywie ro-

dzinnymi dokumentami; w trzy lata po jego mierci uczy-

nili to r. 1809 czterej kasztelanice i otrzymali od miskiej

wywodowej deputacyi szlacheckiej patenta z urzdowem
uznaniem ksicego tytuu ^). Pierwszego nazwiska rodo-

wego uywali zazwyczaj tylko w aktach urzdowych; Mi-

nister podpisywa si: »X. Lubecki«, Lubeckim nazywali

go powszechnie wspóczeni, jako »Lubecki« przeszed do

potomnoci.

Za ksicia kasztelana przerwa si te niemal zupe-

nie ten wze tradycyjny, który przez om wieków czy
tyle pokole staroytnego rodu z Biaorusi, z ziemi
orszask. Gówny komplex dóbr biaoruskich przeszed

za jego czasów w obce rce: t. z. hrabstwo Lubawickie,

sprzedane w r. 1784 ksiciu Potemkinowi; zostay mu tam
jedynie dobra Bóbr w powiecie kopyskim, ostatni, drobny

szmat dynastycznych obszarów dawnego ksistwa dru-

ckiego. Sprzeda Lubawicz, nie bya bez znaczenia w 12

lat po odciciu orszaskiej ziemi kordonem pierwszego

rozbioru. Do dzi dnia zachowao si w tradycyi rodzin-

nej niezatarte wspomnienie, ze ksi Franciszek musia
Lubawicze sprzeda Potemkinowi, za bezcen, by je uchro-

ni — a zapewne take i pozosta reszt dóbr biaoru-

skich — od grocej im konfiskaty, moe z powodu party-

zantki w barskiej konfederacyi ^^). Bya to w kadym ra-

zie sui generis sprzeda, skoro kasztelan w 21 lat po tem,

wpisa do testamentu niedopacon za Lubawicze sum
w powanej kwocie 156.000 zp. z procentami zalegymi

od roku 1784^1). Potemkin umar w r. 1791; jeli ksi
Franciszek ani za jego ycia nie upomina si naWet o a-

dnego nie mieli prawa. Jeszcze Micha Kleofas nigdy inaczej si nie

tytuuje; dopiero syn jego, ks. Ireneusz, upomnia si skutecznie

o nalece si ksicemu rodowi prawa i otrzyma zatwierdzenie

tytuu w Rosyi r. 1862.
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lege procenta, ani póniej u spadkobierców feldmarszaka,

nie bya w tern bez wtpienia ani niedbao ani przesa-

dna delikatno, ale uwaa niedopacon sum za przepa-

da i zamieci j w testamencie chyba tylko ad perpe-

tuam rei memoriam.

Tradycya rodzinna wie sprzeda hrabstwa Luba-

wickiego z faktem, który zaszed w nastpnym roku: w r.

1785 ksi Franciszek odda dwóch synów najmodszych,

Xawerego i Hieronima, do korpusu kadetów w Peters-

burgu, jakoby równie nie z dobrej woli, lecz na ycze-

nie czy rozkaz feldmarszaka. Xawery, urodzony w gru-

duiu 1778, koczy siódmy rok ycia, Hieronim by o rok

modszy. Moe nie bez przyczyny na tych dwóch malców
zwróci uwag potny feldmarszaek; starsi synowie ksi-

cia Franciszka, Onufry i Karol, ju moe nie tak atwo
nagiliby si do kadeckiej tresury pod okiem ))wielkodusz-

nej Imperatorowej« ^2). A przecie to byy czasy, kiedy

i w Warszawie istniaa, a nawet wietnie kwita sawna
szkoa kadetów, pod komend ksicia jeneraa ziem podol-

skich; prawdziwa szkoa rycerskich zalet umysu, serca

i charakteru, szkoa, co wydaa Kociuszk i Niemcewicza^

i na kadym swym wychowacu pozostawia na cae y-
cie wybitne pitno gbszego wyksztacenia, prawoci i po-

dniosoci uczu patryotycznych. Sporo modziey, z Pi-
szczyzny take, ksztacio si w tej szkole. Chtnie byby
w njej widzia król Stanisaw August synów ksicia Fran-

ciszka, którego po kilka razy (1776, 1782, 1786) wdystyn-

gwowa« wasnorcznymi listami, proszc, waeby na Sejm

nastpny stara si u obywateli o wybór posów z za-

cnych ziemian «. Nie dalej jak przed trzema latami, na Sej-

mie roku 1782, ksi marszaek piski — tym by bo-

wiem naówczas od kilku miesicy - mia sposobno
zbliy si do króla i szczególne jego wzgldy zaskarbi,

które w par lat póniej przybray namacaln posta

w »udarowaniu orderem w. Stanisawa« (1786) ^2). Mao
byo, co prawda, w tym czasie takich, co cenic sobie
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wzgldy Króla Jegomoci, nie mieli w wyszej jeszcze ce-

nie ask Imperatorowej — w roku 1785, na cztery lata przed

Wielkim Sejmem, który dopiero dokona zupenego prze-

wrotu w opinii politycznej. Ksicia Franciszka trudno je-

dnak o to pomawia, eby dwóch synów odda do Peters-

burga dla zaskarbienia faworów Katarzyny; zbieg tego

faktu z zagadkow sprzeda hrabstwa Lubawickiego prze-

mawia do wymownie za wiarygodnoci tradycyi, we-

dug której ksi Marszaek niechtnie, z przezwycie-
niem, posa synów do Petersburga, nie mogc si obro-

ni od tej ))protekcyi« ksicia feldmarszaka.

W yciu Ministra fakt ten wiele zaway. Sam ju
fakt edukacyi w petersburskim korpusie i to w czasach,

kiedy Polaków tam wychowanych nie spotykano chyba

wcale w polskiem towarzystwie: sam ten fakt dawa
nieprzyjacioom bro przeciw Lubeckiemu. Wypominano
mu i przed powstaniem i póniej na emigracyi, »pe-

tersbursk tresur«, »sodackie wychowanie« i »moskiew-

sk obro«, do której przywyk ju od dziecistwa, jak

mu wypominano i czynny udzia w szturmie Pragi, pod

Suwarowem, cho on w roku 1794 mia przed sob je-

szcze trzy lata do ukoczenia nauk i chyba na awce
szkolnej sysza o szturmie Pragi. On sam jednak moe
póniej i nie aowa edukacyi w kadeckim korpusie. To
pewna, e jej wiele zawdzicza, wiele zwaszcza uatwie
w póniejszem yciu. Mówi po rosyjsku, jakby rodzi si
w Petersburgu; sam Mikoaj zachwyca si jego peters-

burskim akcentem, wyraajc yczenie, eby polski mini-

ster odda mu syna na wychowanie w carskosielskiem Li-

ceum. Co prawda, na ten akt aski monarszej da wymi-

jajc odpowied; czy w nim moe odzyway si jakie

nie najlepsze wspomnienia z przed lat czterdziestu?^*)

I z tym bratem, którego mia koleg w petersburskim kor-

pusie, najmniej cise stosunki czyy go w caem yciu;

moe to by przypadek. W kadym razie nietylko jzyka
rosyjskiego nauczy si tam wybornie; co waniejsza, po-
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zna na wylot »rosyjsk dusza; pozna j niewiadomie,

jak si tyle vzqgzj poznaje doskonale w dziecinnych latach,

nie zdajc sobie z tego zupenie sprawy. On i póniej za-

pewne nie rozumowa, dlaczego z rosyjsk dusz dawa
sobie tak atwo rad, kiedy innym Polakom szo to tak

trudno, jak ama si z rosyjskim jzykiem, którego ta-

ke si wyuczyli dopiero w póniejszym wieku. Nato-

miast bezwtpienia, wychowanie w petersbuskim korpu-

sie, miao w nastpstwie pewne odrbne znamiona ustroju

psychicznego, które go póniej wyróniay wybitnie po-

ród pierwszego pokolenia porozbiorowej epoki. Rówie-

nicy Ministra, cho dorastali w jakim zapadym kcie

Korony albo Litwy, tknici byli w latach modzieczych
tym galwanicznym prdem atmosfery Wielkiego Sejmu,

konstytucyi 3-go maja, powstania Kociuszkowskiego: tego

wezbrania uczu, które przeyli wespó ze starszem po-

koleniem, ksztatujc pod ich wpywem rzeb dusz mo-
docianych, o ile i w tych duszach i w caem otoczeniu

by grunt podatny. Na wychowaca kadeckiego korpusu

wpywy te nie dziaay; z ich echem tylko, z ich wie
i niezgas tradycy spotka si ju w latach dojrzaych

i przyswoi j sobie, nie bez ywej nawet sympatyi, jako

szanown, drog, lecz przez gsty ju przetak trzewego

rozumowania przepuszczon tradycy. Mówi, pisa niele

po polsku i czu po polsku — nie tak jednak, jak jego

rówienicy, co t wmodo-rzebiarkw w takich latach

przeyli w Polsce.

Zanim za znalaz si w tem pooeniu, e i mow
otrzsn z nalotu rusycyzmów, a uczuciem i przekona-

niem zrós si z rodzimym gruntem, w dalekie strony rzu-

cio go na razie bezporednie nastpstwo wychowania

w petersburskim korpusie. Ukoczy go w r. 1797, w dwa
lata po ostatnim rozbiorze; ju stary kasztelan by naów-

czas poddanym Imperatora Pawa. Obaj modzi kasztela-

nice przeszli z korpusu, w randze praporszczyków, do ni-

zowskiego puku muszkieterów. Niebawem przyszo ksi-
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ciu Xaweremu dowiadczy, co skorzysta w cigu dwu-

nastu lat wojskowej nauki. Mody praporszczyk zaczyna

wanie drugi rok suby, gdy cesarz Pawe przystpi do

drugiej koalicyi, w grudniu 1798. Stary Suworow obj
naczeln komend nad armi koalicyi na woskim teatrze

wojny; w poowie kwietnia Lubecki by ju ze swoim
pukiem pod murami Werony. W stanie suby póniej-

szego ministra wpisano po odbytej kampanii nastpujc
zaszczytn wzmiank: ))W pochodach wojennych i star-

ciach lat 1798 i 1799 przeciw Francuzom bra udzia w bi-

twach: pod Lecco, pod Marengo, w górach maego i wiel-

kiego St. Bernard, pod Alessandri, w obleniu i w szturmie

twierdzy Serovali, pod Novi, podczas oblenia Turynu,

w górach szwajcarskich, pod St Gothard, pod Altdorf, pod

Klaris (Glarus?), w przejciu gór ku Feldkirchen, gdzie

wskutek usunicia si lawiny i upadku dozna zamania
ebra, co pozbawio go monoci dalszego pozostania

w subie wojskowej. 1799 r., 6 czerwca, wskutek Najwy-
szego uznania, za okazane mstwo w starciu z Francu-

zami (3a xpa6pocTB b- /1,'feHCTBiH npoTHBrb ^paHi];y30Bi>) pod

Marengo*), gdzie w cigu caego trwania bitwy zagrze-

wa podkomendych i z mstwem postpowa, Najmioci-

wiej mianowany kawalerem orderu w. Anny 3 klasyce ^^).

Siedem razy by w ogniu podczas czterech miesicy

woskiej kampanii, w której nasze Legiony, wcielone do

armii Macdonalda, cudów walecznoci dokazyway pod

zwyciskimi sztandarami Rzeczypospolitej francuskiej; ni-

gdy jednak nie przyszo Lubeckiemu komenderowa ognia

na Legionistów, nigdy z nimi nie spotka si oko w oko.

*) Wspomniane tu starcie pod Marengo, to — rzecz -jasna —
nie sawna bitwa pod Marengjo 14 czerwca 1800, w której rosyjskie

wojska nie bray ju udziau, ale jedno ze star w okolicy Alessan-

drii, w czerwcu 1799, które w nomenklaturze rosyjskiej otrzymao
nazw bitwy, pod Marengo. Suworow stan pod Alessandri 11 czer-

wca tj. 27 maja st. st., co zgadza si z dat odznaczenia 6 czerwca

st. st. czyli 17 czerwca 1799 n. st.
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W tym samym czasie, kiedy on pod Marengo zdobywa
sobie krzy w. Anny, Dbrowski o kilka marszów drogi

oskrzydla pod Piacenz austryackiego jeneraa Otta. Po
dwóch miesicach, w dniu krwawej bitwy pod Novi, Le-

gionici pod wodz Dbrowskiego bili si opodal pod
Arquato i dopiero po ukoczonym boju przybyli na pole

walki, by wczas zasoni francusk armi przed pocigiem
nieprzyjaciela ^^). Ale traf tylko zrzdzi, e mody mu-
szkieterski praporszczyk nie pray ogniem wasnych ro-

daków, co »w ziemi woskiej « krew przelewali za Polsk.

Co czu naówczas, czy go bolao suy pod rozkazami

sawnego, przez sodatów ubóstwianego wodza, którego

pami zrosa si u nas nierozerwalnie ze szturmem i rze-

zi Pragi? Do, e po zamaniu ebra — syt by sawy
wojennej. Zebro zroso si chyba dobrze; nigdy póniej

nie sycha adnej skargi na jakiekolwiek nastpstwa tej

przeprawy; rok jednak tylko jeszcze pozosta w wojsku

i wystpi w kocu 1800 r. »Awansowa na podporucznika;

z powodu choroby na wasn prob uwolniony od su-

by wojskowej 1800 r. 7 grudnia« — tak zapisano w ))for-

mularnym spisku« ^'^).

Wróci na Litw, skoczywszy wanie 22. rok pe-

nego ju przygód ycia, na Litw, któr mao chyba pa-

mita, bo j opuci siedmioletniem dzieckiem. Nie w ro-

dzinne jednak strony powróci, nie do Piszczyzny. Ksi
kasztelan odda by ju dobra w Piszczynie dwom star-

szym synom i najmodszemu, sam za przeniós si po

trzecim rozbiorze do starostw emfiteutycznych, które druga

jego maonka odziedziczya w odcitej pruskim kordonem

czci województwa trockiego. Nastpnie, nie mogc utrzy-

ma praw do tych starostw wobec pruskiego rzdu, za-

kupi si w Grodzieskiem i osiad na stare lata w Czer^

onie, Sapieyskim niegdy majtku. Stao si to przed

samem wystpieniem modego podporucznika z wojska.

W tym te czasie, kilka miesicy przed powrotem ksicia

Xawerego na Litw, zmar jego szwagier, starosta lidzki
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Scypio, ssiad Czerlony. Starocina, Teresa Scypionowa,

o cztery lata starsza od Xawerego, potrzebowaa pomocy
brata w zarzdzie do znacznego majtku, wród kopo-

tliwych i zawikanych bardzo interesów, w których j
z siedmioletni córeczk zostawia mier ma. Midzy
Czerlon wic a Szczuczynem, majtkiem maej staro-

cianki, i to wicej w Szczuczynie ni u ojca w Czerlonie,

ubiegy »odstawnemu<( oficerowi pierwsze lata po powro-

cie na Litw. Pracowa duo, zaprztnity zawikanymi
interesami siostry, któr najbardziej kocha z caego tak

licznego rodzestwa. Po piciu latach, wzi Czerlon

w dziale rodzinnym po mierci kasztelana; to zwizao go

trwale z grodzieskiemi stronami, odrzucio daleko od ro-

dzinnej Piszczyzny i gniazdowej ziemi orszaskiej, gdzie

starszy ksi Karol odziedziczy ostatni strzpek odwie-

cznej spucizny przodków. Wkrótce po tem, cieni si

wze, czcy brata z ukochan siostr; ksi Xawery
poj w maestwo 14-letni starociank lidzk, ))Mary-

si« Scypionówn, od lat siedmiu dorastajc pod jego

okiem; 2/14 lutego 1807 odby si w rodzinnym Pohocie
lub 28-letniego wuja z modsz o 14 lat siostrzenic.

Moda para osiada w Scypionowskim Szczuczynie, w li-

dzkim powiecie, który wówczas nalea do grodzieskiej

gubernii, utworzonej niedawno, przed szeciu laty.

Szczuczyn duo zaway w yciu modego ksicia;

przed lubem i po lubie zbawiennie na niego dziaa.

W Szczuczynie byo wicej kultury ni w Pohocie, w gro-

dzieskich stronach wicej nili w Piszczynie. Po Pe-

tersburgu, po Woszech i Szwajcaryi, po raz pierwszy tu

zetkn si na dobre z polskoci, i to z takim tej polsko-

ci odcieniem, który go ogarn caego i od razu. gbsze
korzenie zapuci w modem a nie zepsutem sercu. Atmo-

sfera Szczuczyna daaby si nie bez pewnego wdziku
odtworzy z do obfitych papierów, sigajcych do roku

1587, które zachoway si w sklepionym skarbcu szczu-

czyskim, po Scypionach i poprzednikach Scypionów, Li-
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montach. Józefowiczach; od nich bowiem przeszed Szczu-

czyn sukcesj w ten woski, z królow Bon przybyy
a rycho z litewsk Polsk zronity dom. By to ów od-

cie polskoci, wówczas dawniej i dzi nie rzadki, na
wskro rodzimy, najlepszych tradycyi swojskich pilnie strze-

gcy, z otwartem zawsze oknem na powiew kulturalny

z Zachodu. Szczep to zdrowy, w rodzimej glebie gboko
zakorzeniony, z niej czerpicy soki ywotne, a z niem
i t dzieln moc odpornoci, któr si broni skutecznie

przed wszelk cudzoziemsk trucizn, przyswajajc ojczy-

stemu gruntowi zdrow straw, posiln, co pyna z da-

leka, z krajów wyszej kultury. Zna to w koresponden-

cyi starego Podstolego, patryjarchy Szczuczyna, dziada

Marysi Scypionówny; zna w rodzinnych papierach, w ka-

talogu do powanego na ów czas ksigozbioru, który

z rk dziedziczki dosta si jej wujowi. Zdrowe tchnie-

nie szczerej polskoci bije dotd z tych poókych papie-

rów; gdy przed stu laty spotkao si ze zdrow natur,

zwiao, z niej od razu powok petersburskiego pyu; na

ten py za skaday si od stu lat inne zgoa, odmienne pier-

wiastki cudzoziemszczyzny, narzucone gwatem kolczast

rk Piotra, odstajce od ruskiej duszy i przez ni nie spo-

yte, chocia tak dugo j zatruway, w znanym a nadto

a nigdy do jaskrawo nie przedstawionym typie, gdzie

w tym samym czowieku wersalski markiz ssiadowa
z muzykiem kostromskiej czy symbirskiej gubernii.

Zawie interesa Starociny Lidzkiej, niema korzy
moraln przyniosy modemu oficerowi, który w nich uto-

n gboko, pragnc siostrze uly w kopotach. Musia
pozna na wylot Statut Litewski, obowizujcy jeszcze

wówczas na Litwie, na Woyniu, Podolu i Ukrainie, a to

lczenie nad ojczystym Statutem znów duo petersbur-

skich naleciaoci staro z elewa kadeckiego korpusu; ró-

wnoczenie za byo mu te szko nieocenion, przed

wystpieniem w szranki zawodu publicznego, w powiecie

i w gubernii. Nie brako ku temu pola; od lat czterech

St. Smolka, 2



18 PHZKD POWSTANIEM

przed powrotem Lubeckiego na Litw, zakipiao na nowo
po dawnemu wród braci szlachty: sejmikowe ycie za-

wrzao na caym obszarze ziem polskich pod panowaniem
Rosyi, sdownictwo spoczo w rku urzdników z wyboru
a Deputacye szlacheckie — nowa organizacya, nieznana

w dawnej Rzeczypospolitej — otwieray na ocie drog
przerónym, powiatowym i gubernialnym ambicyom. Szcze-

gólnie za ta nowa organizacya domagaa si ludzi dziel-

nych, z gow i z charakterem: organizacya szlachecka,

wzorowana na rosyjskim modelu a przykrojona do naszych

tradycyj i stosunków, z kompetency do w ogóle ela-

styczn i polskiej szlachcie nie bardzo zrozumia, przeytek

na pó obcy, na pó rodzimy, cenny jednak i wart podówczas

skutecznego poparcia, ze wzgldu na interes bytu naro-

dowego, w kraju od lat kilku dopiero do Rosyi przy-
czonym, co mimo licznych rkojmii samorzdu, pod tyloma

wzgldami wystawiony by przecie na samowol guber-

natorów i stojcych na Litwie komend wojskowych. Mody
ksi, oficer ozdobiony krzyem wojennym z rk Suwo-

rowa, bystry i pracowity, po rosyjsku mówicy jak dzie-

cko Petersburga, wielka wówczas na Litwie rzadko,
wreszcie — na wylot znajcy ))rosyjsk dusz« a ze Sta-

tutem take ju niele obeznany: Lubecki móg by dla

autonomii powiatowej i gubernialnej nabytkiem nieoce-

nionym, odkd mu coraz mniej w tem przeszkadza mody
wiek — wada, która ma to do siebie, e zmniejsza si

z kadym dniem. Zacz od skromnej zrazu funkcyi pu-

blicznej, w r. 1806, powoany zaufaniem obywateli na

czonka komitetu gubernialnego do spraw ydowskich.

W pótrzecia roku jednak, przy najbliszych wyborach, w
styczniu 1809, wydwignsi od razu, po namitnej, zacie-

kej walce dwóch powiatowych stronnictw, na marszaka
grodzieskiego powiatu. Skoczy wanie 30 lat.

Tak w cigu dziesiciu lat od woskiej i szwajcar-

skiej kampanii, muszkieterski praporszczyk przeobrazi si
w litewskiego szlachcica z mitr ksic: w powiatow
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powag, przy której staa wikszo obywatelstwa, na prze-

kor rozdsanej mniejszoci, krzywo patrzcej na modego
przybysza, wruskiego oficera«, przyenionego od niedawna
w grodzieskich stronach. On za pewno le nie wspomi-

na suby wojskowej we Woszech i w Szwajcaryi; tam
mimo wojennych znojów i niebezpieczestw, mia dosy
czasu patrze na wiat daleki, tak niepodobny i do Litwy

i do zimnej a sztywnej, parweniuszowskiej rezydencyi nad

New. Mode, wraliwe oko napaso si widokiem rozli-

cznych rzeczy, o których si nie nio grodzieskiej szla-

chcie; miao sposobno gbiej wnikn w jdro nieje-

dnej rzeczy, ni ten lub ów »wojaer«, gonicy za mdemi
wraeniami Hrabiego, ))Ostatniego z Horeszków, chocia po

kdzieli«. Spostrzeenia zebrane w czasie wojny, pog-
bione lektur w szczuczyskiej bibliotece, rozwin wkró-

tce w podróy zagranic, gdy w r. 1802 towarzyszy sio-

strze do wód badeskich; inaczej znowu wzbogaci je

w przeprawach z biurokracy prusk i austryack, gdy
prawowa si w Biaymstoku o starostwa macochy, albo

te w galicyjskich urzdach zaatwia interesa spadkowe
z rodzinma Starociny. Tak wic, gdy obejmowa urzd
marszaka powiatowego, mimo lat modych i nie grunto-

wnej wcale edukacyi kadeckiej, nie atwo byo w grodzie-

skich stronach spotka ssiada czy powietnika, coby si
móg z nim mierzy i sum wiadomoci, potrzebnych w y-
ciu, i równie zwaszcza szerokim widnokrgiem ^^).

Na wszystko baczny — mia to w naturze — nie le-

kceway jednak bynajmniej tej znowu sumy wiedzy i do-

wiadczenia, która modemu kandydatowi na marszaka
powiatowego potrzebniejsz bya od obserwacyj zebranych

za granic. Wówczas i póniej, na tylu waniejszych sta-

nowiskach, które zajmowa w kolei czasu, rzadka w nim

bya atwo, zdolno, a zarazem niezmordowana pilno
w uzupenianiu wszelkich braków i niedostatków, na któ-

rych sam spostrzega si zawsze, z niezwyk znajomoci
siebie samego a bystrem odczuwaniem potrzeb i waci-

2*
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woci kadego nowego stanowiska. Tak i w pierwszych

swoich latach szczuczyskich musia ywo odczuwa brak

tej tradycyi, nieuchwytnej a drogocennej, co bya chlebem

powszednim caej modziey, wychowanej w kraju. Elew

kadeckiego korpusu musia si z ni oswoi i przyswoi

j sobie. Szko byo mu obcowanie z ludmi, poród ))spo-

rów i zabaw«, w zawiej gmatwaninie prawnych intere-

sów, ubarwionych tacami i polowaniem, na kontraktach

czy exdywizyach, wyborach i sejmikach; codzienne towa-

rzystw^o Wojskich i Podkomorzych, Sdziów, Rejentów,

albo wreszcie i takich typów starszego pokolenia, których

brako na sporze granicznym w Soplicowie: Wojewodów,
Podstolich, Pisarzy, owczych W. X. Litewskiego. Tu mia
wreszcie doskonaego mistrza w starszym znacznie od sie-

bie mu drugiej siostry, Józefy, z któr podobnie jak

z siostr-matk, pani Scypionow, czyo go dziwnie

czue, serdeczne przywizanie wzajemne. Wojciech Pusow-
ski, pose na Sejm Czteroletni, gorcy a rozwany zwo-

lennik konstytucyi 3-go maja, póniej istne uosobienie po-

wagi powiatowej i gubernialnej, w najlepszem tego sowa
znaczeniu; czowiek niezwykego rozumu i dowiadczenia,

z umysu nie wystpujcy po za granice interesów publi-

cznych swojej i ssiedniej gubernii; za to jednak na grun-

cie tych spraw i interesów niebywaego wpywu powaga
i wyrocznia: to by ten mistrz, kierownik i promotor pier-

wszych kroków modego ksicia na publicznej arenie, przez

cae ycie najwierniejszy przyjaciel, z którego trzewem
zdaniem Lubecki na kadem stanowisku liczy si jak

mao z czyjem ^^).

Tak odrodzi si Polak w petersburskim kadecie, pod

wpywem otoczenia, w oywczej atmosferze wspomnie
Wielkiego Sejmu i Kociuszkowskiego powstania; niedugo

po skoczeniu korpusu sam skada wymowne hody nie-

wygasym tradycyom konstytucyi 3-go maja. Tym trady-

cyom wiele by winien, i nietylko tradycyom: caemu na-

strojowi serca i myli, co panowa na Litwie w pierwszych
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latach jego usug obywatelskich, »w one lata — ród ci-

chej wsi litewskiej, kiedy reszta wiata — we zach i krwi

tona<(... Widywa niejednego, co »by Legionist — przy-

nosi stare koci na ziemi ojczyst — której ju broni
nie móg« . . . Jeszcze moe odzywa mu si czasem ból

w prawym boku i przypomina niedawn kampani pod

Suworowem, gdy siedmioletnia Marysia Scypionówna dzie-

cinn rczk kopiowaa pod okiem kochanego wujaszka

to kunsztowny akrostyk na cze Bonapartego, to znowu
ten czterowiersz, o nieudanym zamachu 3-go nivóse, litew-

skiego widocznie, moe nawet domowego wyrobu:

Au premier Consul.
Dans un si triste óvónement,

Ton bonheur fut, sans doute, uniue;
D'autres fen feront un compliment,

Je le fais a la Republiue ^o).

Gdy za w siedem lat potem t sam dziecinn r-
czk wizaa na ycie stua z rk wujaszka. Pierwszy

Konsul, wówczas ju Cesarz, by dziwnem zrzdzeniem

losu tak blizko od Szczuczyna — w tydzie równo po bi-

twie pod Preussich-Eylau — tak blizko, e wielu wesel-

nym gociom blizkiem si wydawao wskrzeszenie Polski,

jakby mia min, niby zy sen, gniotcy, dugi, dwunasto-

letni — rozbiór i zabór kraju. W Pohocie, na lubie mo-
dego ksicia, zjechao si duo goci z poblizkiego Woy-
nia, z którym Lubeckich czyy rozgazione stosunki przez

rodzin matki i babki pastwa modych, Olizarówn. Dom
Olizarów za sta przecie w pierwszym rzdzie gorcej,

patryotycznej woyskiej szlachty, która wanie z poczt-

kiem 1807 roku mylaa o konfederacyi ruskich województw,

wyczekujc przybycia dwóch francuskich korpusów pod

wodz Masseny i Marmonta. By to moment najgortszych

wanie przygotowa do zamierzonego powstania; w pi
dni po lubnym zjedzie w Pohocie, Horodyski, delegat

woyskiej szlachty, zoy w gównej kwaterze Napoleona

wyczerpujcy memorya o zamierzonej akcyi i posunitych
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ju daleko przygotowaniach ^i). Kto za poród niedowie-

rzajcych Litwinów ju wówczas nie wierzy w Napoleona
— sam Lubecki chwali si póniej, e nigdy we nie

wierzy — kto ju przed Tyl mia skonno do niedo-

wiarstwa, temu rok 1807 i z innych stron podsuwa wprost

przed oczy, istne fata morgana równie zudnych a pon-
tnych nadziei. To przecie fakt niezbity, e cesarz Ale-

ksander, podczas kampanii 1807 r., wzywa do kwatery

w Taurogach, wodza Legionów Kniaziewicza, dla narad

w sprawie odbudowania Polski 22). I to fakt, e Bennin-

gsen, dobrze Litwinom znany jenera-gubernator litewski

i gównodowodzcy rosyjskiemi wojskami w kampanii

r. 1807, zawsze peen determinacyi, cho ryzykownej, jak

przed zgonem cesarza Pawa, rozzuchwalony pochlebnemi

sowy Monarchy po bitwie pod Preussisch-Eylau, zamyla
na wasn rk i wasn odpowiedzialno ogosi Ale-

ksandra królem odbudowanej Polski ^s). To fakta, o któ-

rych wprawdzie gucho w gazetach i wspóczesnych biu-

letynach wojennych; nie z tych róde jednak czerpaa li-

tewska szlachta wiadomoci, co si dziao o miedz, co j
utrzymywao w nerwowem napreniu i w ten czy w inny

sposób nioso nadziej rychej odmiany losu. Kwestarz nie

kwestarz, niejeden tajemniczy wdrowiec, co si przekrad

przez Niemen, roznosi po dworach i paacach, po dwór

kach i zaciankach, coraz to nowe, wstrzsajce wieci,

niepodobne do prawdy, a przecie nie tak dziwne, nie

tak zdumiewajce, jak to co o rzetelnych widokach wskrze-

szenia Polski odkrywaj nam dzi zóke papiery z tego

czasu, w otwartych od niedawna archiwach. To pewne,

e Litw przeszed w roku 1807 silny prd galwaniczny

zudnych lecz oywczych nadziei, wyrywajc potnym
rzutem upione i rozbawione lub rozsejmikowane spoe-

czestwo szlacheckie z dwunastoletniego marazmu, w któ-

rym bez myli i bez nadziei godzio si sennie z losem.

Po nad poziomem niewinnych albo i nie tak nawet nie-

winnych zabaw, wesoych mistyfikacyj, kontraktów i ex-
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dywizyj, szlacheckich wyborów i sejmikowych ambicyj,

zajania znów idea ojczyzny, wolnej i niepodlegej, odbu-

dowanej przez Napoleona czy te choby i z Rosy po-
czonej, pod berem modocianego, na nowe szlaki wstpu-
jcego Monarchy. On za, za pierwszem spotkaniem bra
kadego w niewol niewypowiedzianym urokiem niezwy-

kej osobisteci, jeli tylko który z Litwinów, w pierw-

szych latach nowego panowania, mia sposobno zbliy
si do Alexandra. Kto, jak Lubecki, w r. 1807 rozpoczy-

na zawód publiczny, kto po petersburskiej tresurze i po

woskiej kampanii, przez ubiegych lat siedem wchon
tyle polskoci i najlepszych tradycyj starszego pokolenia:

czowiek mody z ambicy, rozumn i szlachetn, o wi-

dnokrgu^ sigajcym daleko za granice gubernii: czowiek

taki nie móg wówczas suby publicznej zaczyna bez

nadziei, e j zacz w gubernii a koczy bdzie — w od-

budowanej Polsce.



II.

Rok 1812.

Z ciasnych granic powiatu i gubernii wyprowadzi
modego marszaka na szersz widowni niebawem rok

1810. By to równie refleks wydarze roku 1807, chocia

moe wspóczenie nie zdawano sobie dokadnie sprawy

z cznoci tych wypadków. Szlachta litewska, rozbudzona

z kilkunastoletniej sennoci, radzia o swoich sprawach,

o codziennych zwaszcza dolegliwociach, wród pogorsza-

jcych si nieustannie warunków ekonomicznych; radzia

zrazu na zebraniach prywatnych, w domu i na kontra-

ktach, wreszcie i na sejmikach. Postanowiono w kocu
wysa do Petersburga deputacye dwóch gubernii litew-

skich, przedstawi »Najlepszemu z Monarchów« opakany

stan kraju. Pocztek daa szlachta wileska; po niej w le-

cie 1810, przysza kolej na guberni grodziesk. Wy-
brano trzech delegatów, w ich liczbie Lubeckiego. I na

to si krzywiono w gubernii: mody, od lat paru w tam-

tych stronach osiady, niedowiadczony; do mu przecie

marszakowstwa powiatowego. Zrazu na przywódc depu-

tacyi upatrzony by Koniuszy Litewski, Grabowski; to co

innego: dygnitarz W. Ksistwa, z lepszych czasów, kiedy

ksi Xawery uczy si w Petersburgu musztry i geome-

tryi. Grabowski jednak zrzek si zaszczytnej misyi; zgo-

dzono sij na ksicia marszaka. Obok rozumu, zrcznoci

w interesach, wanie ta edukacya petersburska i zaszczy-

tna suba wojskowa, nie na paradzie ale w znoju bojo-
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wym: to byy wane wzgldy, co zalecay marszaka na

delegata do Petersburga. Trzeba tam byo przecie roz-

mówi si z atwoci, nietylko po francusku; i znajomo-

ci mogy si przyda, jeli nie osobiste to przez rodziców

lub krewnych niejednego z niedawnych towarzyszy broni

z pod Novi i Marengo. Mimo rozlicznych intryg, mimo
niespodziewanych przeszkód ze strony wojennego guber-

natora w Wilnie, z któremi wspódziaaa nieyczliwa po-

owa luminarzy grodzieskiego obywatelstwa: delegacya

przysza do skutku, nie bez ryzykownej determinacyi mia-
ego delegata, który wybra si w podró z pocztkiem
grudnia 1810, naraajc si na to, e go jenera-gubernator

zawróci z drogi ^).

Postulata litewskiej szlachty byy niemal wycznie
natury ekonomicznej, bez barwy politycznej, o ile wyjt-

kowe pooenie kraju tej cechy im nie dawao. Po siedmiu

tustych latach ~ po pierwszem wanie mniej wicej sie-

dmioleciu pobytu Lubeckiego na Litwie — zacz si ci-

ki okres, który naraz zachwia istotnie dobrobytem litew-

skiego obywatelstwa, wstrzsn nim gronie, w sposób

przeraajcy. Im wiksza panowaa pomylno ekonomi-

czna w ubiegych latach, wskutek atwych i dobrze pa-

tnych dostaw dla wojska, tem groniej zaciy nad wszyst-

kimi brak zbytu dla zboa i wszelkich innych podów
rolniczych, bezporednie nastpstwo surowego zamknicia

blizkiej granicy, zwaszcza za w nadbatyckich portach,

do których Litwa spawiaa rolne produkta. Doda do tego

postpujc szybko ruin finansow Cesarstwa, w której

kurs rubli assygnacyjnych spad w cigu siedmiu lat z 79

na 26 kopiejek 2), a atwo sobie wyobrazi pooenie rolni-

ków; opacali w monecie albo w zocie procenta i wszelkie

inne zobowizania*) a gromadzili w spichrzach ogromne

*) W r. 1811 donosi abckiemu do Petersburga jeden z kore-

spondentów, e na ostatnich kontraktach jeden tylko Puslowski

opaci regularnie procenta, ale te wszyscy maj go z tego powodu
za czaro dziej.
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zapasy zboa od lat paru niewyprzedane, bez ceny i bez

kupca. Przywileje autonomii szlacheckiej, cenne i bynaj-

mniej nie lekcewaone, miay jednak w swym inwentarzu

i to cikie privilegium odiosum^ e gubernie litewskie

opacay podatki wedug norm pozostaych z czasów Rze-

czypospolitej Polskiej, norm w ostatnich jej latach do
podniesionych. Wobec tego, w sprawie ciarów publicz-

nych Litwa wzdychaa nadaremnie do podanego wzró-

wnania« z wewntrznemi guberniami Cesarstwa, tem bar-

dziej, i tu w monecie wybierano podatki, gdzieindziej

za w assygnacyach. Zalegoci podatkowe cigano z bez-

wzgldn surowoci, za pomoc egzekucyi wojskowej.

Nasta tak rozpaczliwy brak gotówki na Litwie, e mijay
kontrakty za kontraktami, bez opaty biecych i zalegych

procentów, mnoyy si exdywizye w sposób przeraajcy,

w kocu i najrzdniejszym nawet obywatelom poczynaa

grozi ruina ^). Ciekaw illustracy takiego pooenia jest

ukaz z 17 marca 1809, o podwyszeniu oficerskiej gay
w nadbatyckich i litew^skich guberniach, ))Z powodu ni-

zkiego kursu rubli assygnacyjnych«; w nastpnym roku

zwikszono gae w pukach, stojcych na Podolu i na Wo-
yniu; gdzieindziej nie byo sn potrzeby^).

W koach obywatelskich, lepiej wtajemniczonychw spra-

wy publiczne, nie spodziewano si wiele po deputacyi.

Dlatego te pan Koniuszy Litewski uchyli si od tej fun-

kcyi obywatelskiej; Lachnicki, cho si jej podj, pozosta

w domu; tylko Rdutowski pody za Lubeckim do Pe-

tersburga. Trudno byo istotnie rokowa pomylne horo-

skopy postulatom litewskiej szlachty, gdy z Petersburga

nadchodziy zowrogie ostrzeenia, e raczej przygotowa
si trzeba na znaczne podwyszenie podatków: W cigu
dwóch lat ostatnich kurs assygnacyj spad o wier rubla,

kredyt pastwowy by wyczerpany a widoki utrzymania

pokoju coraz bardziej si chwiay. Zamiast ulg i uatwie
przepowiadano srosze jeszcze ni dotd egzekucye i se-

kwestra majtków. Byli jednak i tacy, co w takich ci-
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kich czasach pocieszali si przynajmniej nadziej, e ambi-

tny ksi marszaek zamiast sukcesu przywiezie sobie ze

stolicy kompromitacy. Po co si rwa?
Rzeczywicie, bez przesadnego nawet pessymizmu, nie

mona byo liczy na jakiekolwiek szczególne wzgldy
dla polskiego obywatelstwa. Od lat trzech, od kampanii

roku 1807, coraz nieprzychylniejszy d widocznie wiatr

z Petersburga; zna to byo w postpowaniu miejscowej

wadzy i w »Najwyszyr;h<( ukazach, nacechowanych nieby-

wa od dawna surowoci. Bya w tem zemsta za obawy
z czasów kampanii roku 1807, gdy cesarz Alexander, sto-

jc na tyach bojowej linii, z niepokojem odbiera kady
raport z ))polskich gubernii«, lkajc si powstania, któreby

ca armi odcio od podstawy operacyjnej. Stano wre-

szcie po drugiej stronie Niemna widmo Polski w Ksi-

stwie Warszawskiem; odkd za zwaszcza kampania 1809

roku rozszerzya granice Ksistwa, nerwy »sprzymierzeca«

Napoleona straciy równowag. Moe czasem aowa, e
nie przyj w Tyly z rk sprzymierzeca polskiej ko-

rony... Za póno! Coraz wyraniej rysowa si przed

oczyma Alexandra dylemat: wskrzesi Polsk albo zni-

szczy do szcztu — tak, by nawet jej widmo przestao

go niepokoi. Nim si przekona, e drugie nie tak atwe,

jak sobie wyobraano — mia zawsze w pogotowiu od-

budowanie Polski pod berem Romanowów, ale ba si
jak zmory, zawsze ba si tej »ulubionej myli«, cho ba-

wi si ni czsto i powraca do niej po tyle razy. Ba si,

bo nigdy nie przesta dre na wspomnienie owej stra-

sznej marcowej nocy, w której po mierci ojca zosta —
Carem i Samowadc. Ilekro zmienne koleje losu — tak

dziwnie w tych latach zmienne — narzucay mu t ))ulu-

bion myl«, to »marzenie modoci«, jako jedyne wyjcie:

do byo spojrze mu na wymowny wyraz otaczajcych

Samowadc twarzy, najpoddaszych, najpoprawniejszych

jeneraów i senatorów z bkitnemi szarfami do, by

znów rzuci z nerwowem dreniem cette idee favorite i tem
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skwapliwiej zawróci na inn drog, ku biegunowi prze-

ciwlegemu...

Tak te byo w latach represyi po tylyckinn trakta-

cie. Odkd po tamtej stronie Niemna stay polskie forpo-

czty, niejeden gortszy wchopiec znika nagle z domu -

i nurkiem pyn na brzeg Ksistwa Warszawskiego —
gdzie usysza gos miy: Witaj nam kolego !« Wiedziano

o tem dobrze w Petersburgu. 24 sierpnia 1809 r. wyszed
ukaz przeciw tym miakom, co w pogranicznych guber-

niach yioUuczajuUa bez fniedoma naczalstwa ot yliszcz ich

za granicucc. Chocia za, wedug sów tego ukazu, wpa

izwiestnoj bagonamierennosti dworjanstwa i pamieszczy-

kow nielzia paagat'(^^, iby oni sami sprzyjali temu zu-

chwalstwu, jeliby przecie jaki obywatel by y>abliczen

w padgoworje^ podtiszczenii a pacze w dosiawlenii kakich-

libo spasobow w woorueniui^ przykazano dobra takich oby-

wateli konfiskowa, ich samych za )>predawat' sudu pa
wiesi strogosii zakonowi. Duo konfiskat nie byo podobno

na Litwie bezporedniem nastpnem sierpniowego ukazu,

ile jednak rubli — i to nie w assygnacyach — ile czer-

woców ubyo z kies szlacheckich, w tych cikich latach

zupenego braku gotówki, dla umorzenia ledztw lub

upienia podejrze — o tem brak wszelkich danych staty-

stycznych. W lad za ukazem sierpniowym, wysza instru-

kcya dla gubernatorów z 5-go padziernika 1809, jak po-

stpowa z nieruchomoci obywateli, którzy udali si za-

granic, a nie maj jeszcze wydzielonego mienia: jeeli

ojciec posiada nieruchomy majtek, konfiskowa bez par-

donu sched zbiegego syna. Pod koniec roku wreszcie,

17 grudnia 1809, wyszed trzeci ukaz w tej sprawie, z wy-

znaczeniem 6-miesicznego terminu dla zbiege} za gra-

nic modziey: ktoby w tym czasie nie stawi si z po-

wrotem, mia uledz, bezwarunkowo, postanowieniom dwu
poprzednich ukazów s).

Niejeden lojalny obywatel móg jeszcze godzi si,

cho nie bez przezwycienia, z tymi surowymi rodkami
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przeciw niespokojnym ywioom. Byy jednak znaki wi-

dome; e na tem si nie skoczy: e co gorszego grozi,

co strachem przejmowao najlojalniejszego Litwina, najt-

skniej wzdychajcego do rangi i orderów. Takich wów-
czas, co prawda — by legion na rozlegym obszarze Li-

twy i ziem zabranych.

Co za ycie — mylano — bez sejmików i szlache-

ckich wyborów, bez sdów obywatelskich, z koniecznoci
procesowania si przed ))koronnymi« urzdnikami? Gorzki

przedsmak takiego stanu rzeczy miaa ju szlachta przed

kilkunastu laty, w pocztkach rosyjskiej okupacyi, za rz-

dów Katarzyny. Odkd ostry wiatr zawia znów z Peters-

burga, pessymici przebkiwali coraz czciej i uporczy-

wiej o grocem zniesieniu autonomii szlacheckiej, przy-

wróconej przez Pawa. Ju w marcu 1809 ogoszono su-

rowy ukaz, z powodu ostatnich, przed kilku tygodniami

dokonanych wyborów, na których zaszy gdzieniegdzie

hezporjadki^ na Podolu szczególnie i w wileskiej guber-

nii. Sn rozbudzone podczas wojny obywatelstwo poczo
tu i ówdzie mielej sobie poczyna. Nakazano wyranie
ukaz ten z pewnym szumem ogosi, y^dla ukroszczenja

usiliwszawosia w polskich guberniach ducha niepokorliwo-

sti i hujstwaii. Rozporzdzono, by na pierwsz wiadomo
o wanom nieustrojsiwie, jakieby si zdarzyo w czasie

wyborów, gubernatora udaliV ot donosti a dworjanstwo,

hezporjadki dopustiwszeje pozbawi prawa wyborów na

dwa trzechlecia i na wakujce urzdy mianowa czyno-

wnikow od korony% Byo to wprawdzie tylko grone Quos

ego na przyszo, w kadym razie mocno niepokojce,

choby tylko z tego powodu, e kady gubernator, zagro-

ony natychmiastowem usuniciem z urzdu, skonny by
raczej przesadzi w gorliwoci, ni nie dopatrze si cze-

gokolwiek, co u góry mogo by poczytane za objaw

ducha niepokorliwosti i bujstwa.

Najpowaniejsi wreszcie poród obywatelstwa, naj-

trzewiej patrzcy i najrozumniej, z najwikszym niepo-
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kojem spogldali na jeden jeszcze nowy a zowrogi objaw.

By to jaskrawy zwrot w postawie centralnych wadz
i miejscowych, wobec spraw edukacyi publicznej, zwrot

wiey a znamienny, widoczny znak represyi, i na tem
dla przyszoci caego spoeczestwa najdonioiejszem polu.

Im wietniej poczynay rozkwita polskie szkoy wile-
skiego okrgu, pod rk Czartoryskiego, od szeciu lat

kuratora, przy mdrem wspódziaaniu Czackiego, tem bar-

dziej przeraajcy by to znak czasu, gdy na Woy zje-

chaa komisya ledcza dla rozpoznania donosów przeciw

twórcy Liceum; gdy coraz goniej mówiono o przenie-

sieniu nieporównanej szkoy z Krzemieca ))W inne miej-

sce«, czyli o grocej kasacie. Wreszcie coraz dokuczli-

wsze szykany, jakich w tym czasie doznawa ksi Adam
w kuratoryi wileskiej, zmusiy go z kocem r. 1809 do

rozpaczliwej rzeczywicie decyzyi, by rzuci na pastw
losu rozpoczte tak wietnie i ukochane dzieo: poda si
do dymisyi^). I w sprawach unickiego obrzdku wyszo
kilka ukazów, w których znów powia duch czasów Ka-

tarzyny, odbijajcy do jaskrawo od agodniejszej pra-

ktyki rzdów Pawa i pierwszych lat Aleksandra ^j. So-

wem wszystko si rwao: obok ruiny ekonomicznej, gro-

zia polskim guberniom ruina ocalonych jeszcze dotych-

czas podstaw bytu narodowego i samorzdu.

Mody ksi marszaek nie da si zrazi zowro-

giemi przepowiedniami. Niedugo przed t misy do Pe-

tersburga wybuch w Szczuczynie poar; spali si stary

paac (1809); niewiadomo byo, gdzie zamieszka wród
zimy. Bratowa, ksina Nimfa Lubecka, pospieszya z wy-

razami wspóczucia, zapytujc, »czy stoicyzm brata Xa-

werego nie dozna wstrznienia w tym wypadku, czy

czoo jego zachowao zawsze ten niewzruszony spokój,

czy nic go ani na chwil nie sprowadzio z ubitej drogi,

wytknitej przez rozsdek? En ce cas, je Fadmire en si-

lence, et ce qui plus est, je m'y atendsa. Taka opinia naj-

bliszych osób towarzyszya przyszemu ministrowi w pier-
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wszej misyi do Petersburga^). Im mniej tez spodziewano

si po delegacyi. któr on sam jeden odprawi, pozbywszy
si niebawem zawadzajcego mu tylko Rdutowskiego:
tern wiksza bya w gubernii niespodzianka, i nietylko

w grodzieskiej, gdy za powrotem przywióz ze sob wszy-

stko, co szlachta pomiecia w swoich dezyderatach, wszy-

stko a nawet wicej, nili byo w instrukcyi, a nadto na-

dzieje wprawdzie tylko, ale za to nadzieje takich rzeczy,

i to wcale ugruntowane, o jakich si nie nio na szla-

checkich sejmikach. Nie przywióz raczej, ale przed po-

wrotem do domu, przysa — co prawda, a na Nowy
Rok 1812 — ten noworoczny podarunek dla wspóobywa-
teli w przeddzie niemal nowych wyborów, w których

szlachta grodzieska, olniona skutkiem misyi ksicia de-

legata, obraa go ))zaocznie« gubernialnym marszakiem i*^).

Pusowskiego nazwano czarodziejem, gdy na kontraktach

1811 roku opaci regularnie procenta; ile wicej na ten

przydomek zasuy szwagier Sonimskiego marszaka, gdy

w takich cikich czasach tyle wyczarowa w stolicy; nie

darmo tak dugo siedzia.

Na to powodzenie, tak niebywae, zoyy si ju wów-
czas te same dwa czynniki, które i póniej stanowi gó-

wne dwignie caej dziaalnoci, sekret wszystkich powo-

dze Lubeckiego — a do r. 1830: pracowito niezmor-

dowana, kierowana bystroci niepospolit, i — szczcie.

Rzadkie, nietylko u nas rzadkie, poczucie obowizku byo
istotnem ródem tych osobistych zalet, które przy wytrwa-

oci, nacechowanej silnie uporem litewskiego Rusina, tyle

razy, na tylu rónych polach doprowadzay Lubeckiego

do rezultatów, jakich nikt nawet si nie spodziewa. Wi-

da to ju i w pierwszej misyi petersburskiej. By wzo-

rowym mem i ojcem. Wyjedajc do Petersburga,

z kocem listopada 1810 r., poegna 17-letni wówczas
swoj »Marysi«, i dwie córeczki. Opuszcza dom na trzy

lub cztery miesice, spodziewajc si powróci najpóniej

w marcu 1811 r. Interesa, do powikane, pozostawi
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W czujnych ale nie bardzo biegych rkach siostry i te-

ciowej; jeden za zwaszcza wielki, istotnie niemal o po-

zycyi materyalnej modego stada stanowicy interes, inte-

res exdywizyi Tryszek, powierzy, rad nie rad dowiad-
czonemu, co prawda, palestrantowi, który jednak, jak pó-

niej si pokazao, wicej o siebie dba ni o klienta*).

Powróci za z Petersburga, nie ruszajc si ze stolicy

przez pi kwartaów — w kocu marca dopiero czy na

pocztku kwietnia 1812, w rok przeszo po oznaczonym

z góry terminie.

*) Papiery do sprawy exdywizja Tryszek i jej antecedencyj

w osobnym, grubym fascykule, Arch. szczucz. B/2. Lubecki wzi
w dziale z brami pozostae po ojcu pretensye do zmarego nieda-

wno wojewody Chomiskiego, i^tórego majtek poszed w r. 1810 na

exdywizy. Byy to pretensye znaczne, których zrealizowanie wy-
magao jednak niemaej obrotnoci i biegoci w interesach praw-

nj^ch; z tego powodu niezawodnie, jak i z powodu mniejszej odle-

goci Tryszek (na mudzi) od Szczuczyna ni od Piszczyzny, ks.

Xawery przej na siebie w dziale rodzinnym pretensye ojca do wo-
jewody Chomiskiego, za co naturalnie obciy odpowiednim ekwi-

walentem pozostaych po ojcu dugów swoj sched. Naleyte do-

pilnowanie wasnego intaresu w exdywizyi Tryszek stanowio zatem

rzeczywicie niezmiernie wiele o caej pozycyi materyalnej ks. Xa-

werego na przyszo. Rozpatrzywszy si w papierach prawnych
i majtkowycli Lubeckiego (Arch. szczucz. B/l — 9), nabiera si

przekonania, e Lubecki w r. 1810 by rzeczywicie na drodze do zro-

bienia wielkiej fortuny, co sparaliowaa zupenie misya do Peters-

burga. Zaniedba swych interesów w sprawie exdywizyi Tryszek,

obciy za swój i ony majtek znacznym ekwiwalentem ojcow-

skich dugów w zamian za pretensye do Chomiskiego; co najwa-

niejsza jednak, rok 1810 by ostatnim rokiem, w którym sam si
zajmowa swoimi interesami; od powrotu z Petersburga w r. 1812,

zaprztnity wycznie sprawami publicznemi, zupenie si ich nie

tyka, pozostawiajc jena opiece Starociny Scypionowej,-osoby bar-

dzo czynnej i gorliwej lecz niepraktycznej. Charakterystyczne s jej

zaklcia, zwaszcza w listach z lat najbhszych po 1812, eby Lu-

becki kiedy cho na jaki miesic oderwa si od obowizków pu-

blicznych i wejrza w wasne interesa majtkowe; zaklcia, popie-

rane zapewnieniami, e w takim razie interesa inny zupenie przy-

brayby obrót.
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Prawda, gdyby by wróci rychlej, byby tern da do-

wód wielkiej mikkoci, byby uchybi obowizkom pu-

blicznym obywatela, trafi bowiem wanie w Petersburgu

na tak chwil, jaka si dwa razy nie zdarza. I to byo
»szczcie« Lubeckiego.

Towarzystwo petersburskie yo jeszcze w tym cza-

sie, za pobytu Lubeckiego w stolicy, pod »znakiem« Na-

poleona ^i); ambasador francuski by po Cesarzu pierwsz
figur w rezydencyi; kadym katarem ))króla Rzymskiego«

zajmowano si z wikszem zainteresowaniem, ni refor-

mami, nad któremi pracowa ówczesny jeszcze ulubieniec

Alexandra, Speraski. Sam Alexander jednak, mimo wi-
kszej ni kiedykolwiek obawy nowej wojny z Napole-

onem, widzia od roku coraz janiej, e do wojny przyj
musi, jak znów na drugim kocu Europy, w Paryu, Na-

poleon byby niezawodnie da bez wahania kilka lat ycia
za trway, pewny pokój i sojusz z Rosy, a coraz wyra-

niej zdawa sobie spraw z nieuniknionej koniecznoci

wojny. Po dowiadczeniach r. 1807, Alexander widzia

w zachowaniu si Litwy i ziem zabranych jeden z naj-

waniejszych czynników, które miay rozstrzygn o lo-

sach przyszej wojny; pozyska je dla siebie: to by wów-
czas jeden z gównych przedmiotów jego troski, co pra-

wda od niedawna. By to znów taki moment, gdy chwiej-

ny Cesarz z drogi represyi zawraca nagle ku biegunowi

przeciwlegemu, sam jeszcze nie bdc pewnym, jak da-

leko si pomknie na nowej drodze. Nie wiedziano nic

o tem w najbliszem otoczeniu podejrzliwego monarchy,

w koach dworskich i w ministeryach; có dopiero na Li-

twie. Nie wiedzia te nic Lubecki. Tymczasem szczegól-

nem zrzdzeniem losu, w par ledwie tygodni po przy-

jedzie Lubeckiego do Petersburga, Alexander rozpocz
wanie synn korespondency z Adamem Czartoryskim

o blizkiem odbudowaniu Polski w unii osobistej z Cesar-

stwem ^2^. Czartoryski jednak do chodno teraz przyjmo-

wa zwierzenia i cile nawet okrelone plany wprzyja

St. Smolka. 3
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ciel w koronie«; l^ka si odpowiedzialnoci za rozdwo-

jenie narodu, wzdryga si przed widmem wojny domo-
wej pomidzy Polsk, stajc przy Alexandrze, a Polsk
wiern Napoleonowi; czu tem cisze brzemi odpowie-

dzialnoci, im wicej si przekonywa, jak trudno liczy

na Alexandra. Tem lepszego zatem, tem gortszego przy-

jcia dozna u Cesarza Ogiski, gdy zjawi si w Peters-

burgu z pocztkiem kwietnia 1811, po trzech z gór la-

tach pobytu za granic. Przybywa wprost z Parya, który

z kocem stycznia opuci; wraenia paryskie, z któremi

si nie tai przed Alexandrem, mogy tylko spotgowa
obaw, e grozi wojna nieunikniona. Ogiski — to nie-

gdy na Litwie filar Kociuszkowskiego powstania; przez

kilka lat wygnaniec, zgnbiony konfiskat olbrzymiego ma-

jtku; organizator Legionów^ jeden z niewielu a podobno
i jedyny emigrant, dla którego za Pawa — gdy chcia

si ju ))przejednaa — nie byo w Rosyi bezwarunkowo
amnestyi; od kilku lat ))przejednany«, przez Alexandra

obsypany dobrodziejstwami i wyniesiony do godnoci se-

natora Cesarstwa. Z tak przeszoci i wyniesionem z niej

przekonaniem, e Polska niczego nie moe si spodziewa
po twórcy Ksistwa Warszawskiego, Ogiski wyda si
w tej chwili Alexandrowi opatrznociowym czowiekiem ^^).

Lubecki czeka tylko przyjazdu Ogiskiego do Peters-

burga, eby pod jego wpywow opiek odda powie-

rzone sobie sprawy litewskich gubernii, w których uczy-

ni by ju wszelkie potrzebne urzdowe kroki. Teraz

trzeba byo chodzi koo nich; im wicej wpywu mia
ordownik, coby zaj si energicznie tymi interesami, tem
lepiej dla nich. Lubeckiego ju cigno do domu, pobyt

w Petersburgu kosztowa go przez cztery miesice prze-

szo 20.000 rubli assygn., a z Tryszek raz wraz nadcho-

dziy niepokojce listy, które go jasno przekonyway, jak

tam bya potrzebna jego obecno. Ale 11/23 kwietnia

Ogiski by u Cesarza na obiedzie i mia z nim t pa-

mitn rozmow, która si przecigna do pótrzeci go-
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diny. Nazajutrz z rana Lubecki by ju zdecydowany nie

wyjeda na teraz z Petersburga i — zosta, niewiadomo
jak dugo, ile bdzie potrzeba i*).

Od tego dnia Ogiski i Lubecki, przez rok niemal
cay byli nierozczeni, ,z wyjtkiem tylko paru tygodni,

które Ogiski spdzi na Litwie, w jesieni r. 1811, gdy
Lubecki pozosta w Petersburgu. W towarzystwie stoe-

cznem tak si przyzwyczajono widywa ich zawsze ra-

zem, e gdy czasem spotkano jednego z nich samego, py-

tano mimowolij gdzie drugi? Waniejsze byy chwile, gdy
byli razem, sami lub w ciasnem kóku zaufanych przyja-

ció Lubeckiego. Do tego kóka naleeli zwaszcza dwaj
modzi ludzie, obaj wiele obiecujcy, jeden Litwin, drugi

Woyniak, dwaj Kazimierze, Plater i Lubomirski. Czasami
przypuszczano do poufnych »gawd« i drugiego Lubomir-

skiego, Konstantego, który przebywa w Petersburgu, sta-

rajc si o córk Wielkiego Ochmistrza Dworu, hr. Mi-

koaja Tostoja. Wystrzega si natomiast musieli, eby
tre takich ))gawd«, podniecanych nerwowo jasn noc
petersburskiego lata, nie przenika do wiadomoci tego

albo owego senatora Polaka. Szczególnie wystrzegano si
senatora Worcella; on to zwaszcza, domylajc si cze-

go ciekawego, voulait leur tirer les vers du nez, jak pi-

sa Kazimierz Plater. Cesarz chcia wprawdzie, eby Po-

lacy wiedzieli o jego ))dobrych intencyachcc i najsilniej

utwierdzali si w zaufaniu, musia jednak na teraz dba
o cise zachowanie sekretu, nie tracc do ostatka nadziei,

e da si jeszcze unikn starcia z Napoleonem.

Lubecki nie prónowa; memoryay o rozmaitych po-

trzebach kraju i o ekonomicznem jego pooeniu, uoone
podówczas dla Speraskiego i dla kilku ministrów, wy-

peniaj spor do tek. Duo czasu pochaniay stosunki

towarzyskie, które go wprowadziy w styczno z rónemi
wpywowemi osobistociami stolicy i po raz pierwszy day
pozna tym dygnitarzom prawdziwy obraz zabranego od

lat pitnastu kraju, w nowem dla nich, ciekawem, orygi-

3*
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nalnem a polskiem owietleniu; Iliski albo Worcell, pol-

scy senatorowie, nie umieli tego dokazad Nie maej te
doniosoci byo zblienie si ksicia marszaka do Spe-

raskiego, który wówczas sta jeszcze u samego szczytu

potgi, a upad — nagle i niespodziewanie — na tydzie

przed wyjazdem Lubeckiego z Petersburga. Znaczny wre-

szcie by udzia Lubeckiego w redakcyi memoryaów,
które Ogiski przedstawia Cesarzowi, politycznych, odno-

szcych si wprost i wycznie do odbudowania Polski

pod berem Alexandra. Jako ich dopenienie, wypraco-

wano w owem kóku litewskiem, które przez Ogiskiego

miao styczno bezporedni z Cesarzem, a dwa szcze-

góowe projekta przyszej organizacyi polskiego pastwa,

poczonego z Rosy nierozerwalnym wzem unii osobi-

stej; tak szczegóowe, e w jednym z tych projektów nie

zapomniano nawet o zwrocie biblioteki Zauskich — do

Wilna, rozumie si, które odtd miao by jdrem tej no-

wej Polski. Byy dwa odmienne projekta konstytucyi, jak

w ogólnoci byy dwie róne a zasadnicze kombinacye wy-

padków politycznych, na których tle te plany mogy si
urzeczywistni. Jedna: Wielkie Ksistwo Litewskie, utwo-

rzone z omiu gubernii, które przed pierwszym rozbiorem

wchodziy w skad Rzeczypospolitej Polskiej; druga: Króle-

stwo Polskie, odbudowanew caej rozcigoci granic r. 177L

W kocu wrzenia, przed wyjazdem Ogiskiego na Litw,
Cesarz Alexander jasno okreli ten dylemat: albo wojna,

a w takim razie Królestwo Polskió w dawnych granicach;

albo pokój, et je metrai en execution notre grand proje

par rapport a la Lithuanie. W cztery miesice potem,

Ogiski odczyta Cesarzowi jeden szczegóowy memorya
Lubeckiego, zakoczony sowami: y)il n^est peut»etre ue-
sion que des reveries(f. — »Ce ne son point des reveries^

pas du touta, zawoa ywo Aleksander I.

Byo to w kocu stycznia 1812 r. Niebawem, 9 kwie-

tnia, Alexander popiesza ju do armii, stojcej na Litwie

w pogotowiu do boju, a na wyjezdnem z Petersburga pi-
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sa do Adama Czartoryskiego, zapytujc go w zaufaniu,

który z obu projektów konstytucyi naley wybra
i kiedy ostatecznie ogosi proklamacy o wprowadzeniu
tej konstytucyi, ile monoci zblionej do konstytucyi 3-go

maja. Na par tygodni przed Cesarzem wyjecha z Peters-

burga Lubecki, podajc na Litw tym samym traktem,

na Narw, Dorpat, Ryg, na którym po 18 latach rozpa-

mitywa te wydarzenia, w grudniu 1830, jako pose pol-

skiego Dyktatora do nastpcy Alexandra I.

Nadesza wiosna, jedyna, niezapomniana wiosna, o któ-

rej z takiem przejmujcem wzruszeniem mówi poeta:

Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,

Ja tylko jedn tak wiosn miaem w yciu . .

.

Dla Lubeckiego bya to moe najcisza wiosna w y-
ciu. Ledwie móg si przywita z on, siostr i z córe-

czkami, których nie widzia rok i cztery miesice, musia
jako marszaek gubernialny zaprzdz si do Syzyfowej

istotnie pracy, majcej na celu zaprowiantowanie ogrom-

nej armii, bez zbytecznego, ile monoci, obcienia litew-

skich gubernii, w których obrbie skupione byy gotowe

do boju wojska. Cel ten, sam przez si wielkiej donioso-

ci praktycznej dla caego obywatelstwa, nabiera w da-

nej chwili szczególniejszego znaczenia politycznego, gdy

rekwizycye wojskowe jeneraów rosyjskich, wrogo najcz-

ciej usposobionych, draniy ca ludno i rozniecay tle-

jce zarzewie nienawici; tymczasem bowiem armia Na-

poleoska zbliaa si nad Niemen, a polskie wojska Ksi-

stwa Warszawskiego lada dzie mogy si pokaza na

Litwie. Lubecki zorganizowa, dla zapewnienia prawido-

wych dostaw do armii, komitety obywatelskie, powiatowe

i gubernialne, a na ich czele »Gówny Komitet« w Wil-

nie, którego najczynniejszym by czonkiem*). Temu ))Gó-

*) W tradycyi rodzinnej zachowao si wspomnienie o chara-

kterystj^cznem zajciu, które Lubecki mia w r. 1812 z jakim jene-

raem rosyjskim, podobno z samym Kutuzowem, opierajc si jego
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wnemu Komitetowi« przeznaczone byy na przyszo
o wiele doniolejsze zadania, daleko sigajce po za sprawy

dostaw i utrzymania armii; on to mia stad si w danej

chwili zawizkiem rzdu, stan na czele Polski, skupio-

nej przy Alexandrze. To te obok Lubeckiego gówn
rol w tym Komitecie odgrywa Tomasz Wawrzecki, osta-

tni Naczelnik niepodlegej Polski, bezporedni nastpca
Kociuszki po bitwie pod Maciejowicami, nastpnie wi-
zie stanu, w r. 1812 przejednany od dawna z Alexan-

drem filar lojalnej na Litwie partyi. Przygotowana ju
bya proklamacya, Lubeckiego rk pisana, w której Ale-

xander odzywa si do narodu polskiego, w chwili wkro-

czenia Napoleoskiej armii: ...))Zacza si wojna, dla Ro-

syi wita, bo obronna, dla cywilizowanej Europy wana,
od jej bowiem skutków zalee bdzie albo zupene na-

rodów wiata pokonanie albo te ich oswobodzenie. Po-

lacy! Jak przykro, jak bolenie wporód tumów najezdni-

czych, wród ujarzmionych lub najemnych hufców. Wasze
spostrzega chorgwie. Walczycie, jak w Hiszpanii, prze-

ciwko niepodlegoci narodu, walczycie za czowieka, co

swoj wadz i potg na ruinie tego wszystkiego grun-

tuje, co dotd byo u ludzi szanowanem i witem. Ale

umiejcy Was ceni, rozumiem Was i zapa Wasz nie-

tylko nie potpiam, ale go czcz i szanuj. Gdziekolwiek

samowoli w sprawie dostaw dla armii, jako gubernialny marszaek

a zarazem organizator i czonek j^Gównego Komitetu*. Rozgniewany

jenera krzykn na Lubeckiego: Ja tiehia, knia, pawiessu; Gosudar

skaet: wot, shiesUsia staryk, a ty knia budiess wisie'. Mimowoli
przypominaj si sowa Senatora z Dziadów do ksidza Piotra:

Jeeli ci powiesz, a Cesarz si dowie,

em zrobi nieformalnie, a wiesz, co on powie?

»Ej Senatorze, widz, e ty si ju biesisz«.

A ty, mnichu, tymczasem, jak wisisz tak wisisz.

Zapewne w kilka lat po r. 1812 krya na Litwie ta anegdota i daa
Mickiewiczowi powód do woenia powyszych sów w usta Nowo-
silcowa.
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srogie losy miotay Wami po wiecie, czy pod skwarnem
niebem San Domingo czy na brzegach Nilu, czy w Alpach,

w Apeninach czy w Pirenejach, jeden Was zajmowa
przedmiot, jedna myl, jedno danie: powrót utraconej

ojczyzny... To szlachetne wytrwanie, ta stao ducha na-

rodowego uzacnia Was w oczach wiata, mnie za do

Was na zawsze przywizaa... « Wzywa zatem wieo za-

wizan Konfederacy Generaln warszawsk, wzywa cay
naród, by stan przy nim i koczy uroczycie: ))Ogaszam

w obliczu nieba i ziemi, e wskrzeszam i przywracam

Królestwo Polskie, czc pod tem nazwiskiem Ksistwo
Warszawskie ze wszystkiemi polskiemi województwami
i ziemiami, które nastpnie trzema podziaami w r. 1772,

1793 i 1796 do Rosyi wcielone zostay; e oddzieln od

cesarsko-rosyjskiej a w mojej osobie z Rosy poczon
koron królewsko-polsk w imi Boga wkadam na moj
gow, przyjmujc j dla siebie i moich nastpców; e
ulubion i powszechnie od Was powaan konstytucy

3-go maja uwaam za ustaw rzdow Narodu Polskiego,

podug prawide której rzdzi Wami postanawiam.. .«i^),
j

Przygotowana proklamacya utona w papierach Lu-

beckiego, gdzie jej nie ogldao ludzkie oko przez sto lat

blizko... On sam za, odznaczany wówczas — jak ni-

gdy — przez Alexandra, nie móg o to nawet zachowa
adnego alu do Cesarza, e przecie marzenia r. 1811

pozostay piknem tylko marzeniem, cho w r. 1812 byy
istotnie niedalekie urzeczywistnienia. Wszystko rozwiao

si jakby we mg, pod brutalnym naporem faktów, ci-

sncych si z oszaamiajc szybkoci. W sam noc wi-
tojask odbywa si ów pamitny bal na Zakrcie, na

którym Alexander niewypowiedzianym czarem swojej

osobistoci podbija serca Litwinów i Litwinek; w 24 go-

dzin po tem nie byo w Wilnie ani jednego dworskiego

ekwipau; po dwu dniach Napoleon ju bawi w stolicy

Litwy ^% tej Litwy, która— jak duga i szeroka, jakm jeden

stana przy nim, cho bez tego powszechnego, gorcego
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zapau, jaki bije z dziecinnych wspomnie Mickiewicza;

czar rzucony przez Alexandra — dziaa dalej i, ^ mimo
wkroczenia wojsk narodowych, nie przesta dziaa. Z tern

wszystkiem, Litwa posza za Napoleonem; przy Alexan-

drze zostao kilku Litwinów, w ich za liczbie cay nie-

mal Gówny Komitet, z starym Wawrzeckim i modym
ksiciem Xawerym Druckim Lubeckim. Powolni rozkazom

z góry, pospieszyli z Wilna za Alexandrem do obozu

w wicianach, stamtd dalej i jeszcze dalej, a niebawem
znaleli si w Petersburgu, gdzie pozostali do koca wojny.

Lubecki biwakowa wanie po drodze, w obozie pod

Dryss, gdy ona jego i siostra w strojnem gronie litew-

skich dam przyczyniay blasku dworskim obiadom króla

Hieronima. Smutno wleky si dugie miesice tego po-

bytu w Petersburgu samotnemu ksiciu Xaweremu, nie

tak jak w przeszym roku, kiedy kada poczta przynosia

mu listy z domu. Teraz tygodnie i miesice mijay bez

adnej wiadomoci z Szczuczyna. Czasem dosza go jaka
kartka za porednictwem nieodcznego towarzysza prze-

szorocznej bytnoci w Petersburgu; obecnie, zajmowa
Kazimierz Plater urzdowe stanowisko wród wadz Kon-

federacyi Litewskiej. Proponujc to porednictwo, zastrzega

si wyranie, e nie wejdzie w adn kolizy z obowi-
zkami przyjtego urzdu: je sais ue Vous ne ferez pas-

ser ue des nouveUes de familie^ ainsi je puis hardiment

Vous le proposer, sans manguer a mon devoir. Tak pisa

nieodstpny towarzysz przeszorocznych petersburskich

»gawd« i »marze«, w rocznic wspólnej pracy nad pro-

jektami konstytucyi W. X. Litewskiego; i nie bez melan-

cholijnego wspóczucia wyrwao mu si z pod pióra pyta-

nie: Comnient Vous trouvez Vouz dans cet endroii^ si eloi-

gne des Vótres^ sans aucune perspective de Vous

reunir d eux? Mao jest, mao te byo listów ksicia Xa-

werego z drugiej poowy 1812 r.: jedyne, w których wi-

doczne przebija si przygnbienie. Zdarzay si jednak

i w tym smutnym okresie janiejsze chwile, jak np. w po-
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owi sierpnia, kiedy jednego dnia Lubecki by w Ka-

miennym Ostrowie na familijnym obiedzie u Cesarza, a na-

zajutrz zaraz stary Kutuzow, odjedajc do armii, dla

objcia naczelnej komendy, otrzyma od Alexandra dwie
jedynie instrukcye: nie wdawa si w adne rokowania

z Napoleonem i w razie zwycistwa ))postpowa agodnie
z obywatelami litewskich gubernii, którzy w stosunku do

Rosyi zapomnieli o obowizkach wiernych poddanych«.

Z czonków Gównego Komitetu, jeden tylko zosta

na Litwie, Micha Dziekoski. Przystpujc do Konfede-

racyi Jeneralnej, nastpujce zoy owiadczenie: ))W mo-

mencie zabierania urzdników krajowych cudown kolej

przeznacze uwolniem si z rosyjskiej przemocy i sam
wród braci moich tu stawam, a mniej szczliwi koledzy

moi, na których ojczyzna nigdy si nie zawiedzie, si za-

jci, gwatownie uwizionymi zostali. W takowem wic
zdarzeniu mam honor uprasza Przewietn Konfedera-

cy, aby ten akces do Konfederacyi Jeneralnej Królestwa

Polskiego nietylko w mojem ale i w imieniu kolegów

moich, JW. Chorego Lit. Wawrzeckiego, Ksicia JM
Xawerego Lubeckiego i JW. Kanclerzyca Lit. Ludwika
Platera, przyjtym i zapisanym zosta«. J

Przyjacielski krok Dziekoskiego nie odniós adnego
skutku. Orzeczono, e »bez ich wasnego i imiennego

owiadczenia«, Konfederacya uzna nie moe ich akcesu.

))Nie wtpi jednak Konfederacya Generalna« — doda jej

wymowny Sekretarz — ))i Towarzysze Jego, mniej szcz-

liwi w tym wzgldzie, pierwszego momentu uwolnienia

swojego uyj na okazanie pozbawionej ich posug ojczy-

nie, tej gorliwoci i przywizania, jakiej wiadectwo w JW.
Pana odezwie Konfederacya Jeneralna odbiera«. ^

Co do Lubeckiego, nie brako mu wkrótce pola do

okazania ojczynie — gorliwoci, w jakiej mu moe
nikt nie dorówna, i przywizania, bez wtpienia, szcze-

rego a wytrwaego, staego, które niczem nie dao si za-

ma ani przytumi. Czy jednak Lubecki w lipcu 1812 r.
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byby uzna samowolny krok Dziekoskiego, czy byby
z daleka da jakikolwiek znak, e do Konfederacyi przy-

stpi, skoro tylko odzyska swobod ruchów? Chyba nie.

Nie byby tego uczyni, nie tylko ze wzgldów oportuni-

zmu. Zasad jego byo, e przysiga ))niewymuszona« -

to rzecz wita której ama nie wolno. Z politycznego

za stanowiska, nawet midzy szturmem Smoleska a wkro-

czeniem do Moskwy, pewniejsze, bezpieczniejsze widzia

dla sprawy polskiej oparcie o Rosy nili o Cesarza Fran-

cuzów. Bez przechwaki te, zgodnie z prawd a zwa-

ciw sobie prostot, móg stwierdzi w grudniu 1812, e
»nigdy w Napoleona nie wierzya^').

^ Nie on jeden. Nie wierzy przecie w Napoleona i sam
Kociuszko, uosobienie pozagrobowych nadziei Polski; nie

wierzy ten druch i nastpca Kociuszki, który dla Lube-

ckiego by w owym czasie yw tradycy ostatniej walki

o niepodlego: stary Wawrzecki, kolega z Gównego Ko-

mitetu i z petersburskiej tuaczki roku 1812. Oni obaj je-

dnak, Lubecki i Wawrzecki, wierzyli w Alexandra, w któ-

rego Kociuszko te nie uwierzy, gdy po dwu latach nie

chcia mu uyczy swego nazwiska za narzdzie do pla-

nów roku 1814. Któby móg dziwi si Lubeckiemu?
On nie tylko nie wierzy w trwao potgi Napoleona.

By przecie pod wieem a upajajcem wraeniem tych

byskotliwych, w istne oszoomienie mogcych Polaka

wprawi wplanówa Alexandra, do których szczegóowego

opracowania sam tak czynn przykada rk. Ze te plany

pozostay planami — o to raczej do Napoleona mia al
ni do kogo innego; najmniej do Alexandra, który go pod-

bi do reszty, jak tylu innych umia oczarowa, w cz-
stem, bezporedniem zetkniciu, w Wilnie, w obozie i pó-

niej w Petersburgu. Lubecki nie mia przecie za sob
dowiadcze Czartoryskiego, nie mia te sposobnoci ob-

serwowa Cesarza na jednym i na drugim biegunie, w sto-

sunku do polskiej sprawy. Inna rzecz, e nie krpowa si,

w tym przynajmniej stopniu, co Czartoryski, nie krpowa
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skrupuem, czy wolno w takiej chwili stawia otarz

przeciwko otarzowi, na którym, za przyszo Polski, po

tamtej stronie Niemna palia si ofiara Warszawskiej Kon-

federacyi? I on pragn jednoci; wola jednak, w ostate-

cznoci, wybra nawet nieuniknione rozdwojenie narodu,

przelotne rozdwojenie, byle ratowa przyszo, której nie

widzia po tamtej stronie. Nie obcy, bez wtpienia, czyn-

nym zabiegom o pozyskanie ksicia Józefa dla Alexandra,

nie wzdryga si, jak inni, na sam myl nalega, by opu-

szczono sztandar, pod którym Polacy od lat szeciu —
dla dobra Polski — suyli Cesarzowi Francuzów. Wszak
nic nie wysuyli, prócz tej karykatury niepodlegoci, na

maym skrawku Polski, jak w oczach Litwina byo Ksi-

stwo Warszawskie, z wstrtnym dla mionika Litewskiego

Statutu kodexem Napoleona, z powoln unionoci wzgl-
dem wszelkich rozkazów, nadchodzcych z Parya. Nie

wysuyli Polski nawet w tym stanowczym momencie,

gdy po przeciwnej stronie otwieraa si, w jego oczach

pewna, bezpieczna przyszo dla rozdartej ojczyzny —
a wic kwita z przyjani: do ju usug bez celu, do
zudze i zawodów. Wobec jawnego — tak rozumia —
wyzyskiwania, gasy wszelkie skrupuy. Lubecki — to

rzadki w Polsce typ: temperament na wskro polityczny,

nie bez gbokich uczu, ale bez cienia tego sentymentu,

tego estetycznego w pewnej mierze kta widzenia, który

tak czsto w polskiej duszy niweczy polityczn rachub.

Jeli si myli — by to bd rachunkowy: nie liczy si

dostatecznie z rzeczywist si czynników, potniejszych

od »ulubionej myli« i wmarzea Samowadcy. I znowu
nie on jeden — on tak samo jak tylu obcych dyploma-

tów, co dobrze znali grunt i Dwór petersburski — dugo
nie zdawa sobie jasno sprawy z tej zalenoci, w jakiej

Car-Samowadca pozostawa wobec swoich subistych je-

neraów i tajnych sowietników, mimo wszelkich pozorów

nieograniczonej wadzy.



III.

Urzdnik.

Lubecki nie przesta wierzy — nie tylko w Alexan-

dra, w szczero jeo:o zamiarów, ale nie straci wiary w swój

system polityczny, ugruntowany w przededniu wojny 1812,

nie zachwiany w cigu jej trwania, system, któremu su-

y do koca ycia, w najciszych nawet chwilach nie

widzc po za jego obrbem gruntu dla przyszoci ojczyzny.

Nim jednak, po odwrocie Napoleona, znalaz w tej

wierze jaki trway, choby i wty punkt oparcia, nie-

zbdny dla trzewego umysu, ujrza si na razie wród
samych ruin, zowrogo urgajcych i takiemu nawet, jak

by zawsze jego optymizm. On sam, na wiosn tego roku,

sta tak silnie jak nigdy, oparty na zaufaniu wspóoby-
wateli olnionych petersbursk misy modego ksicia;

czowiek opatrznociowy, m przyszoci w caem tego

sowa znaczeniu; wicej ni ktokolwiek na Litwie, w nie-

obecnoci Ogiskiego, odznaczany zaufaniem Monarchy *),

*) Nigdy (por. wyej str. 39) nie by osobisty stosunek ab-
ckiego do Alexandra tak cisy i wyjtkowy, jak na wiosn 1812,

odkd Cesarz przyby do Wilna, aby zawczasu stan na przyszym
teatrze wojny (14/26 kwietnia). Wpyna na to nieobecno Ogi-
skiego, któcy mia Cesarzowi towarzyszy na Litw, ale wskutek

ataku podagry i saboci ony nie ruszy si ze stolicy, mimo nale-

ga Alexandra, jak pisze Wawrzecki, »aby równo z ozdrowieniem
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tego Monarchy, z którego rki miaa Polska odzyska utra-

cony byt polityczny, nie bez Lubeckiego zasugi i z jego

wspóudziaem. Teraz — wracajc z Petersburga na Li-

tw — by niczem, wicej jak niczem: gubernialnym mar-

szakiem poród zrujnowanych do szcztu obywateli, co

stanli przy znakach narodowych, gdy on poszed za Ca-

rem i). Co ich czekao? co czekao litewskie gubernie?

Wszystko w gruzach. Ruina — materyalna ruina biednego

kraju, wyssanego do szpiku koci przez obydwie krociowe

armie; ruina polityczna, bezpowrotne — mylano — za-

przepaszczenie wszelkich zudnych nadziei, które tej wio-

sny tak uroczo si umiechay, z jednej i z drugiej strony,

niosc przywrócenie utraconego bytu politycznego. Na Li-

twie, obydwa pokolenia — to, które widziao upadek Rze-

czypospolitej, i to, które wzrastao, nie mogc si pogo-

dzi z utrat niepodlegoci — obydwa pokolenia, zmia-

done pogromem ))Boga Wojnycc, z którym los ich si

splta, patrzyy w mroczn przyszo, gdzie majaczya

przed bdnemi oczyma niechybna — zdawao si — za-

gada tych wszystkich znonych stosunkowo warunków
bytu, w których do niedawna ttni tak silnie puls ycia

narodowego, pod znakiem sejmikowego ycia, urzdników

wyjedaa (21 kwietnia). Z Petersburga za donosi Lubeckiemu je-

den z jego korespondentów (8 maja): »Oboje JJWW. Senatorowie

Ogiscy zaczynaj chodzi w pokojach, mocno osabieni, jedna osoba

podagr, druga poogiem; podagra czsto bywa kalendarzem polity-

cznymct. Nie dziw zatem, e Alexander, nie majc przy sobie gó
wnego konfidenta w rzeczach litewskich i w sprawie planów »od-

budowania Polski*, na obcym sobie zupenie gruncie w Wilnie,

zwróci si do Lubeckiego ; niedawno pozna go w Petersburgu, wie-

dzia o jego wtajemniczeniu w sekretne swoje plany, zna w nim

naj czynniej szego i najzdolniejszego wspópracownika Ogiskiego.

W tece A/5 Arch. szczucz. zachoway si wymowne dowody wyjt-
kowych wzgldów i wpywu, jakiego Lubecki zaywa w tym cza-

sie u Alexandra. Ogiski wyjecha z Petersburga dopiero 9/21 czer-

wca i przyby do Wilna w sam wili ucieczki Alexandra przed

Napoleonem; por. Memoires III. 150.
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Z wyboru i narodowej edukacyi publicznej. A wród tych

ruin, prócz kilku ))nieskompromitowanych« senatorów i ka-

merjunkrów, z których wpywem nikt si nie liczy, stali

trzej ludzie, zdolni do czynu, stary druch Kociuszki, To-

masz Wawrzecki, z dwoma modymi przyjaciómi, z Lu-

beckim i Ludwikiem Platerem.

Platerowi zawikane interesa majtkowe nie dozwo-

liy, w tej rozpaczliwej chwili, wypyn na szersz wi-

downi polityczn; Lubecki przemkn si zaledwie przez

Litw i stan niebawem przed Alexandrem, w Kaliszu,

wezwany przez Cesarza do gównej kwatery, po dokona-

nej okupacyi Ksistwa Warszawskiego ^). On i Wawrze-
cki zajli miejsce w ustanowionej przez Alexandra Radzie

Najwyszej, której powierzono administracy Ksistwa;

[obok nich dwaj Rosyanie i jeden Prusak.

Zaczy si dugie lata natonej, niezmordowanej

pracy. Z penem prawem i bez cienia przechwaki bdzie
Lubecki pisa do ony po stumieniu listopadowego po-

wstania, po wicej ni caorocznem z ni rozczeniu: ))0d

r. 1810, jeli policz wszystek czas, w którym subowe
obowizki nas rozczay, wszak to strach bierze, wszake
w samym Petersburgu (razem liczc) blizko 6 lat przeby-

em. Mona nawet powiedzie, e cigle bylimy jak w go-

ciach, jak w tymczasowoci, a poruczona mi praca za-

wsze przechodzia zakres przedmiotu, do którego byem
mianowany, tak, e wicej czasu powica musiaem na

objekta obce memu urzdowaniu... « Prawda wielka. Po-

wiedziano niedawno o Lubeckim, e móg by sta si
mem stanu a sam si »zdegradowa« na urzdnika. Zde-

gradowa czy nie zdegradowa: urzdnikiem by w kadym
razie fenomenalnym — to jedyny wyraz, który tu mona
zastosowa — tak wyjtkowym i tak nieporównanym, e
nieobliczona wydatno i warto pracy tego urzdnika
spotgowaa z czasem wpyw Lubeckiego do niebywaych
rozmiarów i uczynia ze ma stanu, bez adnych za-

biegów z jego strony. »Moe trzeci cz czasu, upynio-
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nego od naszego oenienia« — pisze w innym licie —
nie bylimy ze sob, a jeli przypomnimy sobie, kiedymy
niby z sob byli, jeliby przyszo odtrci ten, co w biu-

rach przesiedziaem przy czytaniu expedycyj, rezolucyj,

oówkiem zapisywaniu lub memoryaów albo projektów

i raportów dyktowaniu, nakoniec czas na sesyach przep-

dzony, kto wie, czy szóst cz czasu od naszego po-
czenia z sob przepdzilimy«. I z równem niewtpliwie

prawem odzywa si w dwa tygodnie póniej: »Wypaci-
em ju dug Królowi i towarzystwu naleny 28-letni

z gór sub i moe dzieci nie bd mogy znajdowa
zem, e pókim by w subie, o ich majtku nie myla-

em a moe i nadweryem przez proste nietrudnienie

si interesami, nie za przez wydatki, bo pracujc przez

12 do 20 godzin na dzie, nie prónowaem i nie miaem
ani czasu ani sposobnoci trudnienia si interesami domo-

wymi lub trwonienia wasnoci dziatek. ..« ^).

Takie szczere a tak pene prostoty wiadectwo mia
wszelkie prawo da sobie po wielu latach przed towarzy-

szk ycia; wiadectwo, stwierdzone w caej rozcigoci
przez licznych towarzyszy pracy, których Lubecki, z za-

parciem siebie, tylekro na rónych stanowiskach wyr-
cza, w tym tylko celu, eby rzecz bya zrobiona lepiej,

jak on to sam tylko potrafi. Stwierdzali to do niedawna

jeszcze yjcy wspópracownicy i podwadni, których Lu-

becki umia porwa swoim przykadem, rozgrza, zapali,

tak, e jak on, wród pracy zapominali o sobie. Jemu za,

jemu samemu przez lat z gór 20 nigdy nawet takie spo-

strzeenie z pod pióra si nie wyrwao, w tych setkach

listów, które mamy przed sob — a do r. 1831. Czasu

nigdy nie byo na reflexye tego rodzaju; przysza na to

pora dopiero podczas przymusowego bezrobocia, pier-

wszego w dugiem ju dosy yciu, w Petersburgu w r.

1831 i 1832.

W dugich latach tej elaznej, niezmordowanej pracy
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utrwali si na niewzruszonych podstawach pogld Ksi-
cia Ministra na spraw polsk.

))Miaem sposobno pozna bliej ksicia Lubeckiego,

w którego domu si ukrywaem« — pisze najwikszy jego

wróg, Maurycy Mochnacki. — »Postpowa on ze mn naj-

uprzejmiej i rozmawia po kilka godzin. Przekonaem si,

e nie byo nade zrczniejszego czowieka w Polsce, ale

zarazem wicej upartego w swojem systemie, które zale-

ao na tem, eby dobro kraju naszego caego opiera

na najcilejszym zwizku z Cesarstwem« *). Z Rosy
i tylko z Rosy!

System ten przybra w umyle Lubeckiego wyrane
ksztaty wanie w roku 1812, gdy od razu przyszo mu
przeby ogniow prawdziwie prób. Wiele zasug zdoby
sobie na tej utartej drodze i duo si nauczy od r. 1812.

Trzy lata spdzi w stolicach Prus i Austryi, pozna do-

kadnie dwa inne rozbiorowe mocarstwa, ich urzdzenia

i mów stanu, a to w nim tylko ustalio dewiz: z Ro-

sy i tylko z Rosy. Ale nietylko z Prusakami i Austrya-

kami potyka si w tym czasie; Cesarz Alexander, patrzc

na Lubeckiego homeryczne zapasy z Gurjewem i Kankry-

nem, dwoma z kolei ministrami skarbu w Cesarstwie,

mówi: Mais U nous traite tout-d-fait en Prussiens ou

Autrichiens ^). On za w tych walkach zdoby i utrwali

zwycisko dla Królestwa ow taryf cow, pod której

oson przemys krajowy rozkwit w cigu kilku lat jego

ministerstwa, jakby pod uderzeniem ródki czarodziej-

skiej; nie dziw, e jeszcze silniej utwierdzi si w prze-

konaniu: z Rosy i tyko z Rosy, rozpostart do chiskich

granic, do brzegów Pacyfiku 6)

Nim jednak do tego przyszo, do natonej, wyczer-

pujcej ale owocnej dla kraju pracy, na stanowisku mini-

stra w Kongresowem Królestwie, mino osiem lat, znoj-

nych a mao dajcych zadowolenia, midzy któremi pier-

wsze szczególnie lata mogy znowu i Lubeckiego optymi-

styczn »wiar(( na niejedn narazi prób.
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Po okupacyi Ksistwa Warszawskiego, wszedszy z ro-

syjskiemi wojskami, by czonkiem Rzdu z ramienia Cara,

Rzdu, w którego skadzie nie byo ani jednego przedsta-

wiciela Ksistwa, gdy czonkowie dawnego Rzdu poszli

za Cesarzem Francuzów, wraz z polskiem wojskiem, i tu-

ali si za granic. Nim ksi Józef wyrzek pamitne
sowa, o honorze Polaków, który mu wBóg powierzya,

Lubecki jeszcze w ostatniej chwili bra czynny udzia

w bezowocnych zabiegach, by resztki polskiego wojska

odwie od wyjcia z Polski, przecign na stron Ale-

xandra. Pragn rzuci na szal majcych si rozegra
wydarze, spucizn przebrzmiaej wojennej chway i za-

wizek nowego wojska narodowego, pod sztandarem zwy-

ciskiej sprawy i przyszego — jak nie przestawa wie-

rzy — odnowiciela Polski ^). Jeli kto o tem wiedzia —
w roku 1813 — nieszczególny to by fundament pozycyi

modego ksicia w zawojowanym kraju; z atw do zrozu-

mienia podejrzliwoci spoglda kady na gubernialnego

marszaka z dwoma krestami i jedn szarf na lnicych
piersiach, wystawionych przed 14 latami na ogie nieprzy-

jacielski w lombardzkiej kampanii pod Suworowem. Obok
dwóch Rosyan i jednego Prusaka, Lubecki i Wawrzecki
zasiedli w Rzdzie jako wrusscy poddania, którym pol-

skie proischodieje pozwolio zachowa przykadn bago-

nadionosV po wkroczeniu Napoleona na Litw. Wawrze-
ckiego zasaniaa jeszcze w opinii zaszczytna i nieskalana

przeszo; na Lubeckiego przeszo skadaa si eduka-

cya w petersburskim korpusie, kampania r. 1799 i wyj-
tkowe fawory Alexandra w ostatnich czasach. Na Litwie

nikt za to wszystko go nie potpia; w Warszawie nikt

go nie zna. Tu te a nie gdzieindziej byo istotne ró-

do niepopularnoci, która póniej, za czasów ministerstwa

w Królestwie, wytworzya od razu grunt nieprzyjazny dla

dziaalnoci ministra Skarbu, nigdy i nigdzie niepopular-

nej. W cigu dziewiciu lat urzdowania, niepopularno

Ministra raczej przygasa nili si wzmoga, mimo »ka-

St. Smolka. 4
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bakuw i »egzekucyi wojskowych«, a g^asa zwykle w oczach

kadego, kto wszed w blisze stosunki z niepopularnym

Ksiciem ^).

Po roku 1812, to odosobnienie wród swoich nie mo-

go by skuteczn podniet w elaznej pracy, w której

Lubecki »wyrcza« ju i wówczas wszystkich innych kole-

gów, kierujc osobicie najwaniejszym wydziaem Spraw
Wewntrznych; im wicej udao si wyrczy leniwego

anskoja, prezesa Najwyszej Rady, im wicej czasu mia
na zabaw upieski Nowosilcow, lub niemniej akomy Co-

lomb — tem lepiej byo w kadym razie dla kraju. Na-

wet w podpisywaniu aktów dawali si wyrcza; Lube-

cki doprowadzi t sztuk do takiej doskonaoci, e w tych

czasach po 400 podpisów kad na aktach w cigu je-

dnej godziny ^). Mniejsza o te setki podpisów. Trudniej

byo powzi nieraz decyzy, co podpisa, co zwróci do

przerobienia, jak zmieni osnow aktu, który do podpisu

podano. Nowicyusz w urzdowaniu, z marszaka powia-

towego — minister Spraw Wewntrznych, nie zna zu-

penie kraju, którego urzdzenia taka przepa dzielia

od stosunków litewskich, jak i Statut litewski od Kodeksu

Napoleona. Musia uczy si od podwadnych, dobr wol,
taktem, niezrównan pracowitoci przeamujc ich nie-

ufno i uprzedzenia*). ))Mam wiele roboty-ic — pisa —

*) Ciekawa illustracya ówczesnego pooenia Lubeckiego w Pam.
Kajetana Komiana III. 283. Komian przyby w r. 1813 do War-
szawy, majc szlecenie od obywateli lubelskich, przedstawienia Rz-
dowi ucisków, jakich to województwo doznawao przez nadpropor-

cyonalne dostawy zboa do magazynów i przez naduycia magazy-
nierów*... »e ta materya najwicej si tyczya ministerstwa Spraw
Wewntrznycli, jako gospodarza kraju, i to ministerstwo jedynie

mogo da ucinionym opiek, udaem si do Augusta Karskiego,

podrcznego sekretarza Komisyi Spraw Wewntrznych, z zapyta-

niem, kiedy si mog przedstawi ks, Lubeckiemu. Odpowiedzia mi,

e tak rano przychodzi do biura, i trudno go zasta, lecz midzy
godzin 11 i' 12 przyjmuje wszystkich i sucha przedstawie...*. Zna-

jc si dobrze z Karskim, zapyta go o Lubeckiego. »Karski na to
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»robic nie nudz si, ale kiedy przypomn sobie, co cz-
sto bywa, em nie z Wami w Szczuczynie przy machi-

nach« — rolniczych, sprowadzonych w nieobecnoci Ksi-
cia — »zdaje mi si, em wolno straci«. Sam bowiem
mieszka w Warszawie, rozczony znowu z rodzin. Koszt

by wielki, dom w Warszawie urzdza i prowadzi;
Ksi nawet si waha, czy ma sobie pozwoli na ))ko-

nika«, gdy mu lekarz przy tak siedzcem yciu zaleca

konn jazd. Cikie czasy; na Litwie trudno byo o grosz

gotowy, którego nieraz w listach z r. 1813 wyglda
z utsknieniem, nie przewidujc, eby w tak opakanem

ruszy ramionami i rzeki: Chci zdaje si mie dobre, lecz o admi-

nistracyi naszej wyobraenia nie ma, uczy si jej od nas; biuro jego

jest szkol; prowadzimy go jak lepego. — Lecz czy pojmuje? — O!

co do pojcia jest bardzo bystry, jest i pracowity, a przy tem lubi

wiele mówi. Z takiemi nocyami stawiem si nazajutrz na audyen-

cy, gdzie kilkunastu obywateli z rónych departamentów znanych
mi osobicie i nieznanych zastaem, oraz niektórych urzdników.

Z gabinetu swego wysza do nas figura maa, drobna, pkata, w czar-

nym swoim ubiorze zaniedbana, na twarzy blada, jakby obrzmiaa,

nosa orlego, oczów i wosów czarnych, opadych na czoo, niedbale

przyczesanych i le kryjcych ju przezierajc ysin. Obok niego

szed Karski w kabk prawie zgity, gdy by wysokiego wzrostu

i z umiechem jakby tryumfujcym zacz nas przedstawia. Gdy
si do mnie zbliy ks. Lubecki, rzek odzywajc si do mnie: Pan
bye w rzdzie Ksistwa Warszawskiego? Odpowiedziaem: Byem
referendarzem w Radzie Stanu. — Znane mi jest Paskie pióro. —
Nie wiedzc, czy mi chcia powiedzie komplement, lub te mi przy-

mówi za moje proklamacye pisane przeciw Rosyi, rzekem: Byem
sekretarzem w Radzie Jeneralnej Konfederacyi i staraem si z tego

obowizku wywizywa jak najlepiej. — Ksistwo Warszawskie,

rzek Ksi, jest nierównie bogatsze w urzdników zdolnych i uta-

lentowanych ni sama Rosya. — Przedstawiem mu potem proby
i zaalenia województwa lubelskiego; rzek: Stan wojny jest tego

przyczyn; z ustaniem wojny trzeba mie nadziej, e i uciski nie-

oddzielne od niej ustan
;
prosz mi to poda na pimie, a co tylko

bdzie mona ulgi przynie, ile w mojej monoci, i jako urzdnik

Cesarza, znajcy jego dobroczynne dla tego kraju zamiary, i jako

wspóziomek nie zaniedbam*.

i*
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pooeniu wyniszczonego kraju mona rycho czonkom
Najwyszej Rady wyznaczy jakie pensye; w tern si my-

li, Colomb i Nowosilcow postarali si o to, by niebawem
znalazy si na ten cel fundusze. Niepewno pooenia
wstrzymaa jednak Lubeckiego przez cay rok z okadem
od sprowadzania rodziny do Warszawy. Zrazu mylano
o tem, szukano ju mieszkania; w cigu roku odstpiono

znów od tego zamiaru. Ksi pozosta sam w Warszawie,

pocieszajc si tylko czstymi listami ze Szczuczyna, w któ-

rych mu donoszono, e w lasach mno si lisy i zajce

i czekaj na powrót Xawerka. Wida z korespondencyi,

e ten pobyt w Warszawie — niewiadomo, popas to tylko,

»w gociach«, czy stae zamieszkanie. Jemu pilno byo na

Litw, gdzie pani Starocina, jak umiaa, staraa si da
sobie rad z zawikanymi interesami. Nie móg jednak po-

rzuci posterunku w Warszawie; tem bardziej nie móg,
im wiksza przez cay rok 1813 panowaa niepewno
o los i przyszo zajtego przez Rosy kraju. Przysza je-

sie — bitwa pod Lipskiem — mroczn niepewno gst-

sza jeszcze mga przysonia.

On croit a la sincerite des inentions de VEmpereur;

on deplore qu'elles soient impuissantes, et Von craint qu'el-

les ne le soient toujours; voild, en pen de mots, Vesprit

puhlic dans toute la Pologne. (Wierz w szczero inten-

cyi Cesarza; ubolewaj nad ich niemoc i obawiaj si,

eby takiemi zawsze nie pozostay; oto, w kilku sowach,

stan umysów w caej Polsce): ustp z zapisku Czartory-

skiego o rozmowie z Cesarzem Alexandrem 25 czerwca

1813; tak ksi Adam przedstawia Cesarzowi stan umy-

sów polskiego spoeczestwa ^^). To on. bezosobiste, nie-

cise w odniesieniu do spoeczestwa, którego nastrój by
niezawodnie jeszcze bardziej pessymistyczny — odpowia-

dao raczej ówczesnemu usposobieniu maej liczby jedno-

stek, w szczególnoci za Lubeckiego. Nie traci »wiary«,

w zabijajcej pracy krzepi siy nadziej, w niej tumi
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i obawy o przyszo, podsycane przez smutn codzienn
rzeczywisto . .

.

Ksistwo Warszawskie stanowio wówczas waciw
podstaw operacyjn rosyjskiej armii, w krwawej, rozstrzy-

gajcej walce na niemieckim teatrze wojny. Samowola ro-

syjskich jeneraów zawisa cikiem brzemieniem nad od-

wykym od obcej przemocy krajem; Rzd by w ich oczach

na to, by zaspokaja potrzeby wojska i zachcianki dowód-
ców. Les desordres^ raportowa Czartoryski Alexandrowi,

les injustices et tout le mai qui se fait, passent sotis le

nom des generaux et des employes; on suppose tou-

jours uHls se commettent d IHnsu de Sa Majeste Impe-

riale. (Nieporzdki, niesprawiedliwoci i wszystko ze, przy-

pisuj jeneraom i urzdnikom; przypuszczaj zawsze,

e to si dzieje bez wiedzy Jego Gesarskiej Moci). Go-

rzej byo na Litwie, z wadzami, tak dnemi odwetu za

rok 1812, bez Wawrzeckiego i Lubeckiego. »Nie masz po-

jcia. Najjaniejszy Panie« — pisa Czartoryski do Ale-

xandra 27 kwietnia 1813 — »co tam si dzieje w imie-

niu W. C. Moci, bo gdyby wiedzia, kazaby temu ju
raz pooy koniec. Jeeli maroderzy francuscy, wlokcy si

za armi Napoleona, pracowali bezwiednie dla W. C. Mo-

ci: rosyjskie wadze na Litwie, jeli dalej tak bdzie i je-

li im si bezzwocznie nie zaoy wdzida, potrafi je-

szcze skuteczniej dziaa na szkod Najjaniejszego Pana.

Ju wyczerpuj si siy i rezygnacya; miertelna rozpacz

owada wszystkich obywateli, i jeli dotd nie byo w tym

nieszczliwym kraju ani cienia jakiegokolwiek ruchu, te-

raz by nawet moe, e tu i ówdzie przyjdzie do wybu-

chu powstania, nie z przekonania lub w nadziei sukcesu,

ale z rozpaczy, przechodzcej granice opamitania, by ra-

czej zgin ni duej znosi taki stan rzeczy. Kto wie,

czy urzdnicy rosyjscy nie maj tego celu na oku; w ka-

dym razie najwiksza cz ich cieszy si bdzie z tak

smutnego rezultatu swych dziaa, aby w nastpstwie roz-

ruchów, mogcych tu lub ówdzie wybuchn, wzmogy
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si tern pewniej nieszczcia caego kraju, a zwaszcza, by

W. C. Moci uprzykrzyo si w kocu broni go od wy-

zysku i czynowniczych naduy... « Istotnie, w pierwszych

dniach maja, wyczekiwano w rosyjskich koach ogólnego

powstania na caym obszarze ziem polskich, szczególnie

za w Warszawie; ksi Adam by podówczas w stolicy

Ksistwa, stara si uspokaja Lanskoja, prezesa Rzdu,
jednego z takich Rosyan, co podobno nie yczyli sobie

powstania. Min termin wybuchu; kamie z serca spad
ksiciu Adamowi, a niemniej Lubeckiemu i Wawrze-
ckiemU; którzy mu pomagali, by rodki ostronoci prze-

ciw mniemanemu niebezpieczestwu nie przyniosy wi-
cej szkody nili poytku. Czartoryski da te wobec Ce-

sarza szczery wyraz uznania taktowi i uczciwym zamia-

rom prezesa Rzdu w Ksistwie Warszawskiem.

Tem wicej obawia si o Litw; czy Lubecki podzie-

la te obawy, nie wiemy. Stamtd coraz gorsze, coraz bar-

dziej przygnbiajce nadchodziy wieci. Wojenny guber-

nator, Rimskij-Korsakow, qui a mille ualites^ pisze ksi-

Adam w swych skargach na jtrzce, prowokacyjne

dziaanie czynowników — est entraine dans la meme voie^

U ignore guHl ne faut pas la suivre ^^). Korsaków nie za-

wsze oryentowa si w pooeniu, zawsze gotów do niego

si zastosowa. Przed rokiem jeszcze ujmowa Litw »ty-

sicem swoich zaleta, niedalej jak za trzy lata o to samo
bdzie si stara. Po wojnie jednak, wyposaony penomo-
cnictwem bez adnych ogranicze, ))z prawem ycia

i mierci, nie zna artów i dowodzi tego czynami. Wa-
wrzecki mówi o tem Frankowi, profesorowi z Wilna, wi-

dzc go w sierpniu 1813; spodziewa si, e Korsaków

prawa tego nie naduyje, cho ju powiesi un pauvre dia-

ble, na co Wawrzecki skary si Cesarzowi; fos me fla-

ter^ zapewnia, que ce ne sera pas en vain ^^). Sami Ro-

syanie, co prawda, przyznawali Litwinom po za oczyma,

e trudno rzeczywicie mie do nich al o rok 1812; Se-

nator anskoj wyzna to Frankowi otwarcie: wMymy sami
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ich opucili, có mieli robi ?« Nie wszyscy jednak jene-

raowie i urzdnicy podzielali opini niechtnego Polakom
ale uczuciem sprawiedliwoci rzdzcego si Senatora,

niegdy gubernatora w Grodnie; nie wszyscy mieli zwa-
szcza ochot stosowa j w codziennem postpowaniu.

Ukaz imienny z 12 grudnia 1812 mieci w sobie wpra-

wdzie amnesty dla obywateli polskich gubernii, »którzy

uczestniczyli w wojnie przeciwko Rosyi«; kto jednak po-

zosta w subie nieprzyjaciela i w cigu dwu miesicy

nie wróci z za granicy, by wyjty z amnestyi; los je-
ców pozosta w zawieszeniu do ukoczenia wojny i»). Trwa
wreszcie dalej wsta wojennycc na Litwie, a -^o ukazu

z 30 listopada 1813^*), a na tle jego, móg sobie wiele po-

zwoli Rimskij-Korsakow i jego podkomendni. Za uatwie-

nie ucieczki jecom, rannym a zagroonym zsyk w gb
Rosyi, niejeden przejecha si na Sybir. Mimo amnestyi,

konfiskaty dóbr byy na porzdku dziennym; 8 lipca 1813

wyszed ukaz, zarzdzajcy konfiskat za ukrywanie broni

i zbiegych jeców; pod tym pozorem otwaro si tem

szersze pole do rozmaitych szykan, naduy i wyzysku ^^j.

Wród cikiej pracy w Najwyszej Radzie, Lubecki odbie-

ra nieustannie zowrogie wieci z rodzinnej Litwy, listy

z probami o wstawienie si do Cesarza, u którego mia
przecie »tyle konsyderacyi«, o skuteczn obron przeciwko

naduyciom tego albo owego jeneraa, czy te guberna-

tora. Robi co móg. Ale nad wszystko inne, jedno mia
przed oczyma, los obszernego memoryau do Alexandra,

który w lecie 1813 uoy i przeforsowa w Radzie Naj-

wyszej: o stanie Ksistwa, o jego pooeniu ekonomicz-

nem i o niezbdnych rodkach wprowadzenia normalnej

administracyi, dla uchylenia wojskowej samowoli w spo-

kojnym a ucinionym kraju. Dopiero z pocztkiem nowego
roku doczeka si pomylnego skutku: 13 lutego 1814,

w gównej kwaterze w Troyes, Cesarz przychyli si do

propozycyj Rady z 4 sierpnia 1813; ukaz z tej daty na

imi »warszawskiego jenera-gubernatoracc, Senatora an-
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skoja*), wyrwa nareszcie Ksistwo z opakanego stanu,

w jakim si znajdowao od roku z gór. i^)

Czu byo powiew wiosny. Alexander, który jeszcze

w styczniu 1813, przed samem przekroczeniem rosyjskich

granic, zapewnia Czartoryskiego o swoich niezmienionych

uczuciach dla polskiej sprawy, przez cay rok okrgo, rok

majcy rozstrzygn o losach Europy, utrzymywa wci:^.

nieruchomie wskazówk swych zamiarów w porodku
dwóch biegunów: gotów, wedug okolicznoci, wskrzesi

Polsk pod swojem berem lub tej si jak najskutecz-

niej dziea zagady. Std surowa represya, zwaszcza

w polskich guberniach, obok echa nadziei, jakiemi Czar-

toryski, Wawrzecki i Lubecki ywili si rok cay, rozpa-

mitujc cesarskie sowa, usyszane w Kaliszu, przed wkro-

czeniem w pruskie granice. Im bliej byo ostatecznej kl-

ski Napoleona i likwidacyi francuskiego Cesarstwa, tem

bardziej ta wskazówka pocza si przesuwa ku biegu-

nowi odbudowania Polski, pod magnetycznem dziaaniem

wasnego interesu. Tem bowiem dzieem, aktem jedynej

w dziejach wspaniaomylnoci, mia utrzyma si w po-

siadaniu wschodniej pikiety upadego olbrzyma, nie cofa-

jc panowania swojego z lewego brzegu Wisy, z wscho-

dniej rubiey rodkowej Europy. Inaczej — przyszoby

zwróci ten kraj, zajty bez jednego strzau — Prusakom
i Austryakom. Nie móg zatem bynajmniej liczy na po-

parcie z Berlina, jak to roi naiwnie Czartoryski, zapewnia-

jc Cesarza: La signature du roi de Prusse imposerait

silence d tous vos generaux et d Petershourg .. .^'^) Strach

jednak, przed pierwszem i przed drugiem, zmniejsza si

*) We wstpie do tego ukazu czytamy: »Jednoczo wszystkie

wydziay administracyi Ksistwa w Radzie Najwyszej i mianu-
jcjej czonkami rodowitych P o laków, zapewnilimy pra-

widowy tok czynnoci rzdowych i dalimy mono pokrzywdzo-

nym dochodzi swoich praw pod oson wasnych rodaków* {i spa-

sób zniskiwaf óbizonnym prawosudje pod saszcsytoju swoich sootcsy-

esej).
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zawsze u Alexandra, w miar oddalenia od Petersburga,

nigdzie tak jak we Francyi. Tam te, po pokoju paryskim,

dojrzaa w Alexandrze dawna »myl ulubiona«, son idee

favorite, nabierajc takiej trwaoci, e nie zmrozi jej na-

wet krótki pobyt nad New, midzy pokojem paryskim

a kongresem wiedeskim, nie zamay wszelkie trudno-

ci na kongresie. W maju 1815 Alexander rozwiza Rad
Najwysz Ksistwa Warszawskiego, ustanawiajc równo-

czenie Rzd Tymczasowy Królestwa, zoony z piciu

królewskich namiestników; obok ksicia Adama Czartory-

skiego, w skad tego Rzdu weszli wszyscy czonkowie

rozwizanej Rady, z wyjtkiem jedynego Colomba ^^). Na-

zwa zatem bya tylko zmieniona, a obok spraw biecych.
Rzdowi Tymczasowemu dostaa si w udziel praca przy-

gotowawcza w organizacyi nowych wadz i urzdze kon-

stytucyjnego Królestwa. Siedem miesicy urzdowania

w tej przejciowej a z dawnych elementów zoonej wa-
dzy — to by, kto wie, czy nie najpracowitszy okres w tak

pracowitem zawsze yciu Lubeckiego. anskoj i Nowo-

silcow nie rwali si, rzecz jasna, do pracy, w tym zwa-
szcza czasie; im mniej zreszt byli czynni, tem lepiej.

Cenne by mogo, w rozlicznych kwestyach zasadniczych,

zdanie ksicia Adama i Wawrzeckiego; pierwszy jednak

nie zna zupenie kraju, drugi mia 72 lat i zdrowie nad

wiek stargane; na Lubeckiego spado zatem cae brzemi
gorczkowej pracy, zarówno w zaatwianiu biecych inte-

resów jak w czynnociach organizacyjnych, z tak blizkim

terminem ukoczenia. W sam wili Boego Narodzenia

1815, w dzie urodzin Cesarza Alexandra, Rzd Tymcza-

sowy zoy urzdowanie w rce jeneraa Zajczka, Na-

miestnika Królestwa ^^).

Nominacya Zajczka bya pierwsz, niemi niespo-

dziank, dla wszystkich, z wyjtkiem chyba maej garstki

doktrynerów lub epigonów dawnej kunicy Kotajow-
skiej, z któr niegdy Zajczek tak blizkie mia stosunki ^%

uantum muandus ab illo... Nikt nie wtpi, e Namie*
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stnikiem bdzie ksi Adam, m zaufania, i Monarchy
— tak mylano powszechnie — i spoeczestwa, które

dobrze wiedziao o zasugach Czartoryskiego w utworze-

niu Królestwa, a wysoko cenio niespoyte zasugi Ksicia

na stanowisku kuratora wileskiego okrgu naukowego.

Mrony wiatr zawia od tego niezrozumiaego, dziwnego

kroku Króla-Wskrzesiciela. Nikt jednak podobno nie do-

myla si w nim rki Nowosilcowa, wspólnego »przyja-

ciela modoci tych dwóch ludzi, niegdy tak blizko rze-

czywicie z sob zwizanych, co jeszcze przed paru mie-

sicami pomagali sobie wzajemnie w wzniesieniu doko-

nanego obecnie dziea, od tej za chwili — zdaa od sie-

bie stali. Pobudki Nowosilcowa atwe do zrozumienia: pod

rzdami Czartoryskiego, Królestwo Kongresowe inn zu-

penie musiaoby przybra posta, odmienn od tej, jak
mu wkrótce da wpan Senatora, Penomocny Delegowany

J. C. Moci w Warszawie. I to jednak nietrudno poj,
e Alexander usucha Nowosilcowa. U niego, jak zawsze

niemal, silniej od politycznych dziaay osobiste motywa,

powikane z politycznemi. Przyja z ksiciem Adamem
miaa ju za dug history, od owych wiosennych ma-

rze w ogrodach Taurydzkiego Paacu, gdzie to wnuk
Katarzyny roztkliwia si nad losem rozdartej Polski przed

nieszczliwym ))jecem«, którego znienawidzona babka

Wielkiego Ksicia przykua do tryumfalnego rydwanu.

Za duga przyja, jak na gust Alexandra, tem bardziej,

e w jej dwudziestoletniem pamie byy róne mementa;

byy i owe szczere zwierzenia po mierci ojca, gdy Czarto-

ryski, wezwany przez modego Cesarza z Neapolu do Pe-

tersburga, z ust jego sysza pamitne sowa: wGdjby ty

by tu, nic nie byoby zaszo; majc ciebie przy sobie, ni-

gdy nie bybym si da zaplta w ten sposób... « ^i). Ale-

xander kocha si w sobie i nigdy nie mia wikszego
uywania, jak gdy móg si przyglda w swem moral-

nem zwierciedle i podziwia w niem wasn fizyognomi

psychiczn, w caym blasku piknoci. Do typowych za
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akcesoryów piknoci duszy naleaa koniecznie przy-

ja, idealna, bezinteresowna, wie sie im Buche steht

Orestes i Pylades, ze zwierzeniami penemi melancholii

z dyskretnem odsanianiem wszystkich powabów wyjtko
wej duszy. Tern wicej, z czasem, stawaa si taka przy

ja niewygodnym ciarem, jeli trwaa za dugo; szcze

golnie, kiedy przyjaciel mia dobr pami, co wanie byo
nieszczciem Czartoryskiego, mianowicie, gdy o polsk
szo spraw. Póki te »przyjaciel w koronie« waha si
nieustannie midzy jednym a drugim w kwestyi polskiej

biegunem, nie móg si obej bez tej uprzykrzonej przy-

jani, regulujc wedug okolicznoci jej zmienn tempera-

tur. Po kongresie wiedeskim, po »wskrzeszeniu« Króle-

stwa, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan\ jako Namie-

stnik, z t brutaln swoj pamici, byby bezwarunkowo
zanadto niewygodnym przyjacielem modoci...

I na Lubeckim mci si zbyt blizki, cho przelotny

stosunek z Alexandrem, na wiosn roku 1812. Po trzech

nastpnych latach elaznej, fenomenalnej pracy, penej rze-

czywistego powicenia dla kraju lecz niemniej i dla Mo-

narchy, po dowodach wiernoci, zoonych przed temi

trzema cikiemi laty, dosta order w. Wodzimierza,

wtoroj stiepieni bolszawo kresta^ i na razie — uwolnienie

od obowizków. Czy yczy sobie zosta dalej w Warsza-

wie, dokd od dwu lat blizko, od ukazu z 13-go lutego

1814, sprowadzi by rodzin — czy yczy sobie wej
do rzdu Królestwa, w którego organizacyi tyle pooy
zasug? Niewiadomo; brak z tego czasu poufnej korespon-

dencyi, ca bowiem rodzin mia podówczas przy sobie*).

Do, e Wawrzecki, równie Litwin, poddany J. C. Mo-

) W papierach Lubeckiego zachowa si nieznany bibliografom

druk okolicznociowy, powinszowanie imienin, podpisane inicyalami

K: MI. B. P. D. R., p. t. : Janie Owieconemu Xiciu Jegomoci
/

Druckiemu Lubeckiemu / Aktualnemu Radcy Stanu Cesarstwa Ros-

syi- / skiego, Namiestnikowi Jego Cesarsko-Króle- / wskiej Moci
w Rzdzie Naywyszym / Królestwa Polskiego / Kawalerowi roz-
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ci a nie króla Polskiego, stary Wawrzecki zosta mini-

strem Sprawiedliwoci w Królestwie Kongresowem. Lu-

becki za zostawi w Warszawie on, w mieszkaniu, na

duej wynajtem, opodal Arsenau, sam za, po trzech

lataci nieobecnoci w opuszczonych majtkach, wyjecha
na Litw, do zaniedbanych interesów, do lisów i zajcy.

Obeszo si bez krzywdy dla lisów i zajcy — co

innego z interesami. W 7 tygodni po powrocie do Peters-

burga, Cesarz podpisa nominacy Rzeczywistego Radcy
Stanu — t rang mia Lubecki od r. 1811 22) — guber-

nialnego marszaka grodzieskiego — mimo tak dugiego

pobytu w Warszawie wybrano go powtórnie przed ro-

maitych orderów / w dzie jmienin / 3-go grudnia 1815 Roku /

w Warszawie, {4:-o 4 str. ni.) Przytaczamy z tego wiersza trzy zwrotki:

Z wietnej krwi Carów Ruskich urodzony Xi !

Wielkiego Wodzimierza plemienniku prawy,

Którego ród z dzielnymi Jagieami wie:
Ile to masz od przodków zostawionej sawy!
Dla innych do byo by tego urodzenia,

Których ca zasug jest chluba imienia.

Lecz Ty wyszy nad sam wielko Twego rodu,

Niechciae na dziedzicznym przestawa zaszczycie;

A w osobist warto bogaty za modu,
Dowiode, e by godzien w purpurze wzi ycie:

I wanie, jakby w nizkim urodzony stanie,

Sam sobie Tw wysoko winien jeste Panie...

Xi! dzi Twa rocznica. Có mi rzec zostaje?

Jakiem Ci wdziczno moja yczeniem obdarzy?

Wszystko masz, co w nagrod cnothwym Bóg daje,

Zna Ci, ceni, wynosi Najwikszy z Mocarzy;

Masz nas, mówi, opuci... Ach! zazdroszcz Ziemi,

Któr Rzdem i Cnot uszczliwisz Twemi.

A zatem przed 3 grudnia 1815 »mówiono «, e Lubecki opuci

Warszaw; ostatnie sowa s moe auzy do pogosek, e ma zaj
stanowisko urzdowe na Litwie. Przy ustpieniu Rzdu Tymczaso-

wego Lubecki otrzyma od wadz ustpujcego Rzdu adres dzik-

czynny, zredagowany w nie banalnych, istotnie gorcych sowach.
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kiem ^^) — ksicia Xawerego Francowicza Druckiego Lu-

beckiego na — cywilnego grodzieskiego gubernatora 24).

Równoczenie, w innych take guberniach, na Litwie, na
Woyniu i na Podolu, zostali gubernatorami Polacy. Li-

twa witaa zaranie nowej ery: potwierdzenie niedawnych
sów ))Wskrzesiciela Polski«, wypowiedzianych w War-
szawie do deputacyi, do której i Lubecki nalea, sów
rozmaicie wprawdzie dajcych si tumaczy, upowania-
jcych jednake do nadziei, e polskie gubernie bd wkró-

tce poczone z Królestwem.

Bya to — wiadomo — rzecz uoona midzy ksi-

ciem Adamem a Cesarzem, i podczas wiedeskiego kon-

gresu — Alexander nie mia bez wtpienia zanliaru u-
dzi w tej sprawie przyjaciela modoci. Jest w tej mie-

rze pewne wiadectwo, Laharpa, mistrza lat modocianych,

o którym Alexander tyle razy powtarza, e »jemu wszy-

stko w yciu zawdziczaa. I to by wprawdzie frazes,

w kadym razie jeden z takich frazesów, w które sam
Alexander wicej wierzy ni w wiele innych. Nie mona
równie twierdzi, e wdziczny ucze zawsze i wszdzie
mówi prawd mistrzowi, zwaszcza jeli mu si zdarzya

dobra sposobno, ukaza godn podziwu wielko duszy,

zamknitej w ciele samowadcy pidziesiciu milionów

dusz; tym jednak razem, gdy Cesarz mówi w Wiedniu

z Laharpem o polskiej sprawie, mówi tak trzewo, tak

bez wszelkich upiksze, e by to niezawodnie jeden z ta-^

kich momentów, gdzie mówi to co myla. ))To niemo-

liwe — mówi — eby Polak kiedykolwiek zapomnia,

i naley do niepodlegego narodu. Czuj dobrze, e tak

samobym myla, gdybym si urodzi Polakiem. Trzeba

wic na to by przygotowanym, e Polacy bd korzysta

z kadej sposobnoci, aby jako naród, odzyska byt poli-

tyczny; musiabym, w stosunku do nich skaza si na

wieczn nieufno i chwyci si, by moe, rodków prze-

ladowczych, inkwizycyjnych, czemby si tylko potgo-

wao niezadowolenie, nie dajc adnych pomyl-
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nych re zultató W. W ich oczach bd zawsze ciemi-

sc, przeciw któremu zapewne nie powstan, pomni za-

wsze tej wspaniaomylnoci, z jak wszystko im wyba-

czyem; wobec moich nastpców jednak bd si uwaali
za zwolnionych od wszelkich obowizków wdzicznoci.

Lepiej, myl, da im od razu i dobrowolnie wszy-
stko, do czego tak gorco wzdychaj; U y a la

jusice et honne politiue a la fois<.i ^^).

To nie romantyzm, nie jaki wyraz mistycznego na-

stroju, ale realna polityka interesów, honne politiue^ któ-

rej utylitaryzm nic nie traci z trzewego realizmu, je-

eli równoczenie, wedug sów Alexandra, czyni zado
»sprawiedliwoci«; istotnym motywem by interes, jak go

Alexander rozumia. Gdyby si nie by przekona, jak bez-

owocnym by wszelki ucisk, »nie dajc adnych pomyl-
nych rezultatówcc — nie byby odbudowywa Polski. Od-

budowa j jednak w miniaturowem Królestwie a nie po-

czy z Królestwem polskich gubernii — to bya poowi-

czno, niezgodna z postulatem »dobrej polityki<(, która

nakazywaa, wedug sów Alexandra, wda im od razu
i dobrowolnie wszystko«. Taka te bya wola Alexan-

dra, w roku 1815 i póniej, a do ostatniego pobytu

w Warszawie, krótko przed sam mierci; tylko e ta

wola osaba pod naporem »trudnoci«, których przeama
nie mia odwagi, dajc si nawet póniej wcign znów
na drog represyi, cho zapewne nigdy nie wtpi o jej

bezskutecznoci. On by trzewiejszy, ni ta opinia, któr
pozostawi o sobie, opinia »marzyciela«, »ideologa«. Tem
wicej mu te ciya przyja Czartoryskiego, który nie

waha si nazywa po imieniu owych nieprzezwycio-

nych »trudnoci«, szukajc napróno skutecznych.rodków

na chroniczny lk Alexandra przed wasnymi wjeneraami

i Petersburgiem«. Ale w styczniu 1816, bezporednio po

powrocie z dalekiej Francyi, po powtórnem, doszcztnem
zgnieceniu Napoleona, jeszcze si wydawao Alexandrowi,

e jest do silnym, by znie petersburskie powietrze i wi-
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dok jeneraów. Wówczas myla na seryo o zczeniu Li-

twy z Królestwem, a powoanie Polaków na gubernato-

rów miao by wstpnym krokiem do tego dziea. Co do

Lubeckiego, uznano wkrótce czy przypomniano sobie, e
go szkoda dla Grodna. Ledwie obj urzdowanie, w lipcu

1816 ustpi miejsca Niemcewiczowi *), sam za mia obj
rzdy gubernatorskie w stolicy kraju ^% gdzie równocze-

*) Podczas krótkiego, kilkomiesicznego zaledwie urzdowania
na stanowisku gubernatora grodzieskiego, Lubecki, jak wszdzie,

rozwin nadzwyczaj pracowit czynno; lady jej, cho nieliczne,

zachoway si w Arch. szczucz. A/2. Tame D/3, w licie starociny

Scypionowej do ksiny X. Lubeckiej z 7 czerwca 1816 ciekawy opis

zwyczajnego toku czynnoci codziennych nowego gubernatora: »Xa-

wery wstaje o 8-mej, ubiera si i wychodzi do 3-go pokoju, gdzie

z Witanowskim« (do tego czasu sekretarzem Deputacyi Szlacheckiej,

którego L. pozna jako gubernialny marszaek i zabra ze sob do

rzdu gubernialnego) »czyta, decyduje, pisze, podpisuje. Zaczynaj
wkrótce przychodzi do niego róni za interesami, tem tedy i rz-
dem zajmuje si do obiadu. Po nim zaraz sesya poobiednia w zale-

gych objektach trwa do 6-tej lub 7-mej. Skoczywszy, idzie chodzi

po polach stanisawowskich: do 9-tej czasem i do 10-tej ; koczy
spacer na wizycie do wicegubernatora, gdzie grywa w bilard do 1-ej

i herbat pije przy lulce. Tak jest codzie, wszake w niedziel bywa
na obiedzie u jeneraa Lacy. Nigdzie wicej, chyba jeli wieczór pro-

szony, wic nie odmawia... Marszakowie wszyscy pisali do Mini-

stra, proszc w najmocniejszych i pochlebnych dla Xawerego wy-
razach, aby przedoy Monarsze prob ich najpoddanniejsz jako

reprezentantów szlachty gub. grod, o zostawienie im najaskawiej

danego naczelnika etc. Ju to poszo i marszakom zdaje si, e gdy

Namiestnikowi (tj. Zajczkowi, do komisyi likwidacyjnej) pomimo
odmówienia dany Xawery, wic im mimo wyznaczenia do War-
szawy zostawi go. Co std wyniknie — czas okae«. Niepewno
co do najbliszej nawet przyszoci zniewalaa wówczas ksin Lu-

beck do przebywania w Pieskach u pastwa Pusowskich: guber-

nator, mieszkajc sam w Grodnie, nie potrzebowa prowadzi a na-

wet urzdza domu, co mu byo bardzo dogodnie ze wzgldu na ry-

che prawdopodobnie przeniesienie si do Wilna lub do Warszawy;
wida to z korespondencyi rodzinnej. Z tem wszystkiem, ta niepew-

no nie wstrzymywaa go od energicznego zajcia si obowizkami
urzdowymi, a nawet od prac organizacyjnych i reorganizacyjnych,
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nie wicegubernatorem zosta Zyberg-Plater, brat rodzony
dwóch najbliszych Lubeckiego przyjació i politycznych

wspópracowników w r. 1811 i 1812, Kazimierza i Lu-
dwika Platerów ^"^j.

»Ufnoci tylko i cierpliwoci — tyle razy powtarza
Alexander — wa bdziecie mie Polsk ca, z ca wa-
sz narodowoci, jakiej sobie yczycie. Chocia jestem

potny, nie wszystko mog, mam trudnoci do pokona-

nia; lecz przy Boskiej i przy waszej pomocy speni wasze
i moje nadziejea 28). w czem bya najwiksza trudno?
Od lat dwudziestu, od drugiego i trzeciego rozbioru zwi-
kszya si pokanie liczba intratnych, wyjtkowo intra-

tnych posad, cenny przybytek w wyposaeniu tej mnogiej

a zawsze godnej oligarchii, zarówno ))sztatskiej« jak i ))wo-

jennej«, z której interesami ))Samowadca« zawsze musia
si liczy. Po kongresie wiedeskim liczba tych posad

bya jeszcze stosunkowo do skromna, póki w polskich

guberniach sdownictwo znajdowao si w rku obywa-

telskich urzdników z wyboru, a caa edukacya publiczna

nie przynosia adnemu Rosyaninowi ani jednej kopiejki.

Niechby tylko i z tem jeszcze oswojono si w Petersburgu

i w gbi Rosyi, e take i gubernator, wicegubernator,

sowietnik i kaznaczej — to w polskich guberniach sami

tylko Polacy; niechajby si udao znale jaki stosowny

ekwiwalent za ten ubytek w wstanie posiadania« czynowni-

czej arystokracyi: zmniejszyyby si byy niezmiernie ))tru-

których kto inny nie byby moe rozpoczyna w przewidywaniu tak

rychego opuszczenia stanowiska. Mia zreszt to zadowolenie, e
prac swoj torowa drog nastpcy, z którym czyy go blizkie

stosunki zayoci. Stanisaw Niemcewicz nalea do tych przedsta-

wicieli poprzedniego pokolenia, od których Lubecki czerpa dawne,

dobre tradycye, (ob. wyej str. 20). Ur. 1752, ju w r. 1775 by komi-

sarzem do rozgraniczenia po pierwszym rozbiorze, póniej deputo-

wanym na Trybuna Litewski, dwakroó posem i czonkiem Rady
Nieustajcej, po trzecim za rozbiorze jednym z pierwszych guber-

nialnych 'marszaków. On to gównie proponowa Lubeckiego na

marszaka gubernialnego w r. 1812.
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dnoci do pokonania«. Równie wane byy reformy na polu

wojskowoci, których Cesarz j si take niebawem: kor-

pus litewski pod komend naczelnego wodza polskiego

wojska; polskie barwy w umundurowaniu litewskiego kor-

pusu; nadewszystko za cise zastosowanie terytoryalnego

systemu w urzdzeniu tego korpusu i dalszem kompleto-

waniu, krok pierwszorzdnej wagi, o którym Mikoaj su-

sznie powiedzia w r. 1827, e wskutek niego po jakich

dziesiciu latach litewskie puki z nazwy tylko byyby ro-

syjskimi, w rzeczywistoci za polskimi (ne seraient rus-

ses que de nom et polonais dans le fait)^^). Lubecki zro-

zumia doskonale donioso tych zarzdze; wida to

z jego listów do Adama Czartoryskiego. »Mówi, e W.
Ksi ma mie tako moc nad wojskiem rosyjskiem

(w polskich guberniach) jak i nad polskiem i e wprost

do Cesarza tylko raporta przysya... Jeli to prawda,

mielibymy powód cieszenia si, bo choby si zaczo po-

czenie wojsk pod jednego, byle si zakoczyo na po-
czeniu potem cho Litwy«... wOnegdaj W. Ksi tu przy-

jecha (do Warszawy) i wiadomoci z nim przybyy na-

stpujce: ma formowa dwa litewskie puki, jeden gwar-

dyjski konny, drugi piechoty... Z tego Ksi ujrzy, przy-

najmniej mnie si tak wydaje, e Monarcha nie na próno
w Paryu, w Wiedniu i w Warszawie nadziej Polaków

poczenia zapowiada, a gdzie pierwszy krok od wojska

si zaczyna, tam sabych nie ma fundamentów...(( ^9)

Na nieszczcie, w tych samych listach, gubernator

wileski donosi kuratorowi wileskiego okrgu nauko-

wego rozmaite szczegóy o dugim pobycie Nowosilcowa

w Petersburgu, nowiny z drugiej rki. By to rok 1817.

„Przyszed list z Petersburga, uwiadamiajcy, e »Nowo-

silcow 24 maja v. s. przyjecha, e przez 4 dni prawie

cigle by z N. Cesarzemw.^o) Wówczas i Lubecki jeszcze

inn ni póniej mia o Nowosilcowie opini, Czartoryski

za rczy za ))Senatora« jak za siebie samego...*^)

Gubernatorowie Polacy — rzecz dotd niesychana —
St. Smolka. 5



66 PRZKD POWSTANIEM

zwiastowali now er w » polskich guberniach «, szczegól-

nie po niedawnej represyi. Lubecki, Sulistrowski, Niemce-

wicz, Giycki — same nazwiska starczyy ju za program,

którego wypenienie byo im powierzone. I oni sami tak

rozumieli, e zadaniem ich bdzie przygotowa wcielenie

))gubernij« do- Królestwa. W szkoach wileskiego okrgu,

poczciwi profesorowie gorczkowo zachcali uczniów gi-

mnazyalnych do pilnego uczenia si polskiej historyi;

))wkrótce przyjd Polacy«, mówili uczniom, i wstyd b-
dzie, jeli litewska modzie polskiej historyi nie bdzie
umie ^^). I jakby pod wpywem tego podniecenia, w bla-

sku tych uroczych nadziei, rozkwit litewskich szkó coraz

wietniejsz rokowa przyszo, w sercach, w nastroju

modego pokolenia, Mickiewicza i jego rówieników. Na
Lubeckiego wszyscy si ogldali. U niego czerpali na-

tchnienia koledzy na gubernatorskich urzdach, porozu-

miewali si z nim co do jednolitoci postpowania. My-

lano, e stary jenera-gubernator Korsaków bdzie malo-

wan figur; nie byo midzy rosyjskimi jeneraami Po-

laka, coby go móg zastpi; po có wreszcie, kiedy wkró-

tce nie bdzie ju w Wilnie jenera-gubernatora. Tymcza-

sem Lubecki bdzie czuwa nad starym weteranem, eby
w obecnych okolicznociach nie popeni jakiego nietaktu.

Podobno i sam Korsaków tak pojmowa zadanie Lube-

ckiego, zdezoryetowany zupenie w tem nowem pooe-
niu, i niecierpliwie wyglda przybycia nowego guberna-

tora do Wilna. Nie on sam tylko. Pani Scypionowa, te-

ciowa i siostra Ksicia, pisaa do córki z Wilna: wTu cze-

kaj niecierpliwie i utskliwie Xawerego; a miech bie-

rze, suchajc, czego si spodziewaj od niego; gdyby do-

prawdy móg tego dokona, musiaby by Bogiem« . .

^'^)

Tymczasem Lubecki, równoczenie z nomin*acy na

wileskiego gubernatora, otrzyma powoanie na pier-

wszego komisarza J. C. K. Moci w warszawskiej »Komi-

syi Trilatralnej« do ukadów likwidacyjnych z pruskim

i austryackim rzdem; w jego nieobecnoci Zyberg-Plater
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mia zarzdza guberni. Na miesic przed urzdowem
ogoszeniem nominacji, 14 czerwca 1816, Rimskij-Korsa-
kow pisa do Lubeckiego, naówczas jeszcze grodzieskiego
gubernatora: »Miaem szczcie zda spraw J. C. Moci
z treci listu Waszej Excellencyi z 9 maja, na co mi J. C. M.
raczy oznajmi Swoje yczenie, eby Ksi na tak dugo
jedynie oddali si z powierzonej sobie gubernii, ile to

bdzie nieodzownie potrzebne dla rozpoczcia i puszcze-

nia w ruch czynnoci Komisyi likwidacyjnej w Królestwie

Polskiem« ^^).

Takie byo yczenie, wicej nili yczenie, taka bya
w r. 1816 rzeczywista ))intencya« (intentionj Cesarza Ale-

xandra, który dla zamiarów swych wzgldem Litwy chcia

Lubeckiego mie w Wilnie gubernatorem*). ))Intencya« —

*) Jeszcze przed nominacy Lubeckiego na wileskiego guber-

natora, gdy w Petersburgu zapada wanie decyzya co do jego po-

woania do Komisyi Likwidacyjnej, Minister Sekretarz Stanu Ignacy
Sobolewski pisa do niego 27 kwietnia 1816: »Na powtarzane ze-

wszd proby zdecydowa si Cesarz nominowa W. X. M.Dobr. Swym
komisarzem do likwidacyi. Gos powszechny uzna, e nikt tak do-

godnie, korzystnie i przyzwoicie tej czynnoci prowadzi i ukoczy
nie zdoa. Lubo Cesarz wiele przywizywa do tego wagi, aby X-
jak naj spieszniej wszed w obowizki urzdu gubernatora grodzie-

skiego, przemogo przekonanie o uytecznoci powierzenia X-ciu

czynnoci likwidacyjnej. Pyta mnie, jak dugo ona potrwa moe;
odpowiedziaem, e najmniej rok, ale, e urzdziwszy i popchnwszy
rzecz, X- by móg czasem do Grodna dojeda, tymczasem za
wicegubernator miejsce jego zastpowa... « Tak samo widocznie

wyobraano to sobie w kilka miesicy póniej, kiedy Lubecki, po no-

minacyi na wileskiego gubernatora, nie obejmujc nawet nowego
urzdowania, wprost z Grodna przeniós si do Warszawy, w po-

cztku sierpnia 1816. W Wilnie jednak przez duszy czas wycze-

kiwano rychego przyjazdu Lubeckiego. Wida to z listów staro-

ciny Scypionowej, podczas jej dwukrotnego pobytu w Wilnie,

w marcu a nastpnie w czerwcu 1817. Lubecki sam si spodziewa,

e w marcu 1817 sprawa hkwidacyi bdzie w Komisyi Trilateralnej

ukoczon w zasadzie, e zatem dalszy jego pobyt w Warszawie

stanie si zbytecznym, co najwicej czasem bdzie musia dojecha

z Wilna do Warszawy. W Wilnie chodziy pogoski, e Rimskij-

5*
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wówczas z pewnoci szczera i nieudana; inaczej byby

go z Grodna wyprawi do Warszawy, nie komplikujc

sprawy zbyteczn nominacy na wileskiego gubernatora.

I ta intencya jednak, jak tyle intencyj Alexandra, pozo-

staa inlency: Lubecki tak uton w czynnociach likwi-

dacyjnych, e po wileskiem jego gubernatorstwie jeden

tylko lad si zachowa: nie wygawor wprawdzie, lecz

soaleje Jewo Impieratorskawo Wieliczestwa. Przypadek

zdarzy, e Lubecki przebywa w Wilnie pod koniec roku

1817 i w pierwszych tygodniach nastpnego, w interesach

Komisyi Radziwiowskiej *), do której skadu niedawno

by powoany; nie obj jednak urzdowania, jako w^ile-

ski gubernator, majc po kilku tygodniach powróci do

Korsaków chce wicegubernatora Plater-Zyberga przedstawi na miej-

sce abckiego, z powodu jego tak dugiej nieobecnoci. Donoszc
o tem, pani Scypionowa pisze do L. 4t marca 1817: «Otó to na-

szego Marszaka (Puslowskiego) tak przestraszyo, i mocno namawia,

aby napisa do Sobolewskiego (Ministra S. S.), i widzc siebie bli-

zkim ukoczenia w Komisyi, obligujesz go, aby Ci uwiadomi, czy

bdziesz móg wraz wyjecha, jak tylko ukoczysz*. Tymczasem, po

17 marca, sprawa likwidacyi przybraa tak niepomylny obrót,

wbrew oczekiwaniom Lubeckiego (ob. niej str. 76—79), e przy-

jazd jego do Wilna musia uledz odwloce na czas nieograniczony.

Lubecki niecierpliwi si, nie bdc zadowolonym z postpowania
wicegubernatora, z którym te przyszo do nieporozumienia. Pani

Scypionowa staraa si to nieporozumienie zaagodzi; wyszo przy-

tem na jaw, e L. skary si na Plater-Zyberga temi sowami:
Je vois que plus je tarde d vemr et plus je me fais du tort, plus je

rouverai d faire et d debrouiller; le rapport du Vice-Gouverneur d
VEmpereur m'en convainque [sic). W ogóle z caej korespondencyi

rodzinnej i prywatnej wida jasno, e L. uwaa objcie urzdowa-
nia w Wilnie, przez cay rok 1817 i 1818, za kwesty niedugiego

czasu; ciekawa jest jego korespondencya z Plater-Zybergigm z marca
1818, po sejmikach szlacheckich.

*) T. z. Komisya Radziwiowska, ustanowiona po mierci or-

dynata niewieskiego ks. Dominika Radziwia, ukazem Cesarza Ale-

xandra z 24; lutego 1814 ( IIojiHoee Coópanie aaKonoBi. Pocc. HMnepin

XXXII. Nr. 25.539) miaa na celu rozdzia majtku ordynacyi, prze-

niesionej na prusk lini Radziwiów, od majtku allodyalnego córki
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Warszawy. Trafi wanie na moment, wany w dziejach

porozbiorowych litewskiej szlachty, zaszczytny moment
a nie do oceniony. Przed wyborami, których termin wy-

pada na pocztek roku 1818, z kocem grudnia odby-

way si posiedzenia Deputacyi szlacheckiej, pamitne je-

dnomyln niemal uchwa z 30 grudnia, by wysa depu-

tacy do Tronu i za jej porednictwem— jak mówi urz-

dowy protokó — »zoy szczere yczenia Zgromadzenia

Szlacheckiego zatrudnienia si polepszeniem bytu wo-
cian przez wzajemne umowy i uwolnienie ich od pod-

dastwa, jeeli si to z wol i zamiarami Najjaniejszego

Pana zgadza« ^^). W nastpstwie tej uchway i pod jej ha-

sem odbytych burzliwszych ni zwyczajnie wyborów, Rim-

skij-Korsakow, nieobecny podczas wyborów w Wilnie,

otrzyma reskrypt cesarski, z silnym wyrazem oburzenia,

szto niekotoryje Dworjanie^ chotia, moet hyt\ i dwiymyje
czeowiekolubnymi i hagorodnymi namierejami^ przekro-

czyli jednak granice, przepisane umiarkowaniem, chadno-

krowiem i zakonami. Polecono mu zatem zdieiat' kak wi-

ceguhernatoru grafu Pater-Zyhergu tak i bywszomu mar-

szau Roppu stroajszyj wygawor. Co do Lubeckiego czy-

tamy w tym reskrypcie: »Ubolewam te, e wileski cy-

wilny gubernator, ksi Lubecki, który nie obj by
wprawdzie jeszcze urzdowania, ale znajdowa si wów-
czas w Wilnie dla interesów Radziwiowskiej Komisyi,

nie zdecydowa si zaj swojego stanowiska w takich

najmniejszego zaniedbania nie cierpicych okolicznociach;

znane Mi jego zdolnoci i energia niezawodnie byyby
uchyliy poledowawszija hezporjadki, jeliby on togda nie

ustrani siebia od uczastia, katoryje jomu pa zwaju
jewo priniaf ledowao; o takowom Mojom zamieczaju Ja

paruczaju Wam jewo uwiedomiV(-i ^^].

ks. Dominika, póniejszej ks. Wittgenstein, oraz uregulowanie zawi-

klanych interesów po zniesieniu konfiskaty majtku ks. Dominika

za rok 1812 i 1813.
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Jakie stanowisko zajmowa wobec tej sprawy ówcze-

sny gubernator wileski, przebywajcy w Wilnie, cho nie

urzdujcy: brak dokumentów, z którychby to mona wy-

jani. Mia wprawdzie kawa ziemi i w wileskiej guber-

nii, na uboczu jednak si trzyma. Jedno tylko trudno

przypuci, eby si zupenie zatopi w interesach masy
Radziwiowskiej i dziwn obojtno zachowa wobec
najdoniolejszej sprawy dla litewskiego obywatelstwa, dla

kraju, w którym mia rzdzi po zakoczeniu rokowa li-

kwidacyjnych. Wiadomo, e przed siedmiu latami uwaa
uwaszczenie wocian na Litwie za naglcy postulat, e
na pocztku roku 1812 doradza utworzenie komitetu oby-

watelskiego, któryby si zaj bezzwocznie wypracowa-

niem planu stopniowego a z stosunkami kraju liczcego

si uwaszczenia 8'^). Tego za tylko a nie czego innego -
daa szlachta wileska w grudniu 1818; do deputacyi, ma-

jcej to yczenie przedstawi Cesarzowi, wybrano midzy
innymi: ks. Adama Czartoryskiego, Michaa Ogiskiego,

Wojciecha Pusowskiego, Kazimierza Platera — z nimi

wszystkimi czya Lubeckiego cisa zayo i nieza-

chwiana zgodno opinii w sprawach publicznych. W ro-

dzinnej za tradycyi pozostao mgliste wspomnienie, e to

on by inicyatorem uchwa wileskiej szlachty w sprawie

wociaskiej; wnioskodawc by marszaek upicki, Szy-

mon Zawisza.

Drugi lad wileskiego gubernatorstwa pozosta w »for-

mularnym spiskua Lubeckiego: »1816 lipca 20 przenie-

siony z grodzieskiej gubernii do wileskiej, iako guber-

nator cywilny, w siju posledniuju donost' nie rvsupi^

bdc zajtym osobnemi Najwyszemi poruczeniami w Kró-

lestwie Polskiem«.



IV.

Likwidacya.

Z sierpniem 1817 ^) zacz si w yciu Lubeckiego
picioletni okres natajcej pracy, bardziej jeszcze nu-
cej nili w poprzednich latach, niepozornej na zewntrz,
która zrazu przynajmniej nie dawaa adnego zadowolenia

a przykroci na kadym kroku przysparzaa bez liku.

Trzeba byo tej niezwykej wytrwaoci, w tym stopniu

i u Litwina rzadkiej, zacitego uporu, co nietylko nie

zraa si trudnociami ale wanie w nich czerpie coraz

wicej podniety, eby rk nie opuci i niewdziczne zadanie

do wytknitego doprowadzi celu.

Warszawska komisya likwidacyjna, ))Komisya Trila-

teralnacc, wedug brzmienia urzdowego, utworzona zo-

staa po kongresie wiedeskim dla wykonania umów, ob-

jtych art. 31—38 traktatu rosyjsko-pruskiego z 3-go maja

1815 i art. 30—36 austryacko-rosyjskiego traktatu z tej

samej daty^). Celem jej byo uregulowanie wzajemnych

pretensyj wszystkich trzech pastw rozbiorowych, z po-

wodu przejcia przewanej czci Ksistwa Warszawskiego

pod bero Alexandra. Byy to za pretensye niezmiernie

zawikane, bo sigay pocztkiem nietylko po za rok 1806,

ale nawet jeszcze i w czasy przedrozbiorowe, ze wzgldu
na dug publiczny Rzeczypospolitej i osobiste dugi Sta-

nisawa Augusta, które konwencya z 15 stycznia 1796 roz-

dzielia midzy rozbiorowe mocarstwa.
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miao mona powiedzie, e przytoczone powyej
artykuy wiedeskich traktatów, cznie z prusko-rosyj-

skim traktatem z 30 marca 1815, podkopyway byt Kró-

lestwa Kongresowego w chwili jego powstania, a raczej

nawet jeszcze przed jego utworzeniem. ))By to prosty,

jawny rabunek« — susznie mówi historyk, który pisa

ostatni o tym przedmiocie ^). »Ksi Adamc( — dodaje —
na tych rzeczach si nie zna, Cesarz Alexander, pocho-

nity nadmiarem spraw najwaniejszych, nie mia sposobu

wnika w te szczegóy« — kto wie jednak, czy obok tego

nie wpyny inne jeszcze czynniki na to jaskrawe po-

krzywdzenie Królestwa: za wola rosyjskich penomocni-

ków, którzy z ramienia Cesarza Alexandra dziaali przy

ukadach z dyplomatami pruskimi i austryackimi. Co naj-

mniej nie mona wtpi, e Hardenberg i sztab jego dy-

plomatyczny spotkali si z jak najwiksz obojtnoci Ra-

zumowskich i Nesselrodów na przysze finansowe pooe-
nie Królestwa, którego utworzenie byo im sol w oku.

Bd co bd, na to biedne Królestwo, na ten kraj, ju
przed r. 1812 doszcztnie zrujnowany, wyssany do szpiku

koci w czasie okupacyi rosyjskiej, razem z brzaskiem le-

pszej przyszoci mia spa ciar okrutnego haraczu, któ-

remu podcite siy ekonomiczne wyniszczonej ludnoci nie

mogyby podoa; okup niejako odzyskanej »narodowoci«,

jak wówczas si wyraano, skazujcy Królestwo na nie-

moc i bankructwo, przed rozpoczciem darowanego ycia.

Cyfrowe oznaczenie tego ciaru — oto byo zadanie Ko-

misyi Trilateralnej, w której austryacki komisarz (v. Wit-

tig) i pruski (baron v. Knobloch) zasiedli wespó z szeciu

komisarzami Cesarza Rosyi i Króla Polskiego, uzbrojonymi

w penomocnictwo Alexandra z 18 listopada 1815.^ Byli to:

Dembczyski, Staszyc, Antoni Ostrowski, Darewski, Czy-

ewski i Wojczyski *), oprócz pierwszego sami starsi,

wytrawni urzdnicy z epoki Ksistwa Warszawskiego.

Gdy cesarz Alexander podpisywa penomocnictwa dla

szeciu komisarzy, i Lubecki by podówczas w Warszawie,
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by jeszcze czonkiem Rzdu Tymczasowego, który dopiero

w kilka tygodni póniej ustpi miejsca Namiestnikowi.

O nim nie byo widocznie mowy, albo te on odmówi,
jeli mu wówczas proponowano udzia w czynnociach

Komisyi Trilateralnej. Po kilku miesicach jednak, po no-

minacyi na stanowisko grodzieskiego gubernatora, uznano

jego wstpienie do Komisyi likwidacyjnej za rzecz nieod-

zownie potrzebn. I susznie, bez wtpienia; skutek poka-

za. Ale i w listopadzie te same wzgldy mogy skoni
zarówno Alexandra jak i jego doradców do wywarcia ta-

kiego skutecznego nacisku, pod którym ksi, ustpujcy
z rzdu, byby pewnie tak samo uleg, jak musia uledz

póniej grodzieski gubernator. Na zewntrz, byo to dzie-

em Namiestnika, który nie szczdzi zabiegów w Peters-

burgu, by Cesarz wypoyczy Królestwu litewskiego gu-

bernatora; Zajczkiem jednak, w tej sprawie, jak w tylu

innych kierowa Nowosilcow, twórca jego pozycyi, majcy
w swej kreaturze powolne zwykle do swych celów narz-

dzie. »Senator(( pozna si na Lubeckim podczas ubiegych

lat koleestwa w Radzie Najwyszej i w Rzdzie Tym-
czasowym; jeli kogo, to jego obawia si na stanowisku

gubernatora, w Grodnie a zwaszcza w Wilnie, w roku

1816, w pocztku tej nowej ery, która istotnie zapowia-

daa poczenie Litwy z Królestwem. Wycign go za-

tem z Litwy, utopi w bagnie czynnoci likwidacyjnych,

o których dobrze wiedzia, e w nich mona uton na

dugie lata; zuy niebezpiecznego czowieka a co naj-

mniej zmarnowa najlepsze jego lata: to by cel ))Sena-

tora«, wart usilnych zabiegów, w których mu obok Na-

miestnika, w najlepszej zapewne wierze, pomaga Sobo-

lewski, Minister Sekretarz Stanu, popierajc gorco nale-

gania Zajczka^).

Lubecki broni si przeciw narzuceniu czynnoci, któ-

rej trudno dobrze pojmowa; z przedmiotem jej i mate-

ryaem lepiej od innych by obeznany z czasów urzdo-

wania w Radzie Najwyszej i w Rzdzie Tymczasowym;
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O niego przecie, jako o czonka Rzdu, opieray si take
wszelkie czynnoci przygotowawcze do likwidacyi w je-

sieni przeszego roku. Wzbrania si; al mu byo opu-

szcza nowe stanowisko na Litwie, gdzie go tak gorco
witao zaufanie caego obywatelstwa, gdzie widzia tak

wdziczne pole pracy, rzucone poniewolnie przed trzema

laty, gdy wojna roku 1812 przerwaa pasmo marze i za-

biegów »litewskiego kóka«. Musia si jednak w kocu
ugi przed wyran wol Monarchy, co mu przyszo wre-

szcie o tyle atwiej, e równoczesna nominacya na wile-
skiego gubernatora zapowiadaa tylko przelotne wydale-

nie si z Litwy. Nie przeczuwa, e nie wróci na Litw
— chyba gociem jedynie, na kilka dni lub tygodni.

Nowosilcow dopi zamierzonego celu. W jednem

tylko si zawiód: Lubecki nie zagrzz w bezdennem ba-

gnie likwidacyi; wybrn z niego po piciu latach, z nie-

ma chlub i zasug; znalaz w niej szczebel do wznie-

sienia si wyej, na stanowisko, gdzie dopiero na dobre

zaczy si jego zapasy z Nowosilcowem.

W Warszawie wyczekiwano istotnie z upragnieniem

przyjazdu Lubeckiego i wiele spodziewano si po nim dla

pomylniejszego obrotu likwidacyjnych czynnoci; on prze-

wyszy wszelkie oczekiwania; rzadko to wyraenie da si
uy z tak susznoci. Gdy inni polscy komisarze gubili

si w niezliczonych szczegóach, przeciwnicy za — pru-

ski komisarz i austryacki — nie zdolni byli równie wy-

kroczy po za stek szczegóowych kwestyi, jedno tylko

majc na oku, jak najwydatniejsze ograbienie Królestwa

na korzy wasnych rzdów: stan midzy nimi Lube-

cki, z doskonaem, bystrem objciem caoci zawiego

przedmiotu i z gotowym zarazem w gowie plaaem sku-

tecznej obrony biednego kraju przed zamierzon grabie.

Zna rzecz lepiej, nili ktokolwiek inny; nie darmo prze-

studyowa, jeszcze w jesieni ubiegego roku, obfity, na pó
gotowy materya w obliczeniach likwidacyjnych z czasów

Ksistwa Warszawskiego, a zwaszcza akta dwu komisyi
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likwidacyjnych, lwowskiej i warszawskiej, które byy usta-

nowione na mocy traktatu wiedeskiego z r. 1809 i kon-

wencyi drezdeskiej z 10 wrzenia 1810; nie darmo te,

wziwszy z sob na Litw róne notaty z aktów urzdowych,
opracowa tam na pocztku roku 1816 kwesty wzajemnych
pretensyi Królestwa i Skarbu rosyjskiego, co mu rów-

nie pomogo do oryentacyi w fachowem traktowaniu

przedmiotu. Wychowaniec kadeckiego korpusu nie uczy
si nigdy prawa; ze Statutem Litewskim zapozna si
tylko niele po powrocie z woskiej kampanii, w Szczu-

czynie i przed litewskimi sdami; podczas urzdowania
w Warszawie musia czasem wertowa kodex Napoleona.

Po za Statutem jednak i Kodexem, procesy, kontrakta

i exdywizye midzy 1801 a 1810 rokiem, a niemniej te
poniewolne, w^ warszawskich latach, rozwaanie rozlicz-

nych kwesty! administracyjnych z prawniczego punktu

widzenia, na podstawie fachowych referatów: to bya dla

Lubeckiego podwójna szkoa, nie prawa, lecz co waniej-

sze — prawniczego mylenia; szkoa, która mu w spra-

wach likwidacyi i niemniej póniej, na stanowisku mini-

stra Skarbu, oddaa usugi nieocenione. Z Litwy, z tej Li-

twy Pana Tadeusza, Podkomorzych, Rejentów i Protazych,

wyniós zwaszcza sui generis sposób prawniczego myle-
nia, palestrancki, z tradycy dawnych trybunaów litew-

skich*). Cay te plan kampanii, z którym Lubecki wszed

*) Por. Pamitniki Kajetana Komiana III. 286 oraz 281, 298.

Komian, który nigdy nie móg Lubeckiemu darowa zajcia, spo-

wodowanego nietaktem Mostowskiego (tame 292 nn.) i zawsze go

w niekorzystnem przedstawia wietle, dopatruje si atawizmu w jego

jurysteryi: »mia ojca sawnego juryst i razem pieniacza na Litwie;

miody wic syn jego, niepodobna aby z natury i wzoru ojca nie

wzi jakiej skonnoci do wykrtowi sofizmatów, od których bie-

gli juryci rzadko wolni bywaj«. W innem miejscu, stwierdzajc

u Lubeckiego brak fachowego wyksztacenia prawniczego, podaje

charakterystyczn anegdot : »Radca Stanu Wonicki, czowiek grun-

townie uczony w prawie, zawsze pewny swego przedmiotu i przy

widocznej prawdzie oszczdnie uywajcy argumentacyi, nad swój
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do Komisyi likwidacyjnej, plan obmylany z góry konse-

kwentnie a szczegóowo, by niezmiernie misternem dzie-

em cile logicznej gowy, cho nie bez pewnych waci-
woci, tchncych yw tradycy trybunalskiej palestry.

Mia ten plan w kadym razie zalet wielkiej, ujmu-

jcej prostoty. By tak prosty, e te zasadnicze kryte-

rya, których uznania domaga si Lubecki — nim przyj-

dzie do rozbioru szczegóowych pozycyj — wydaway si
w pierwszej chwili nawet rzecz zbyteczn, stwierdzeniem

tego, co si samo przez si rozumie. Tymczasem, uznanie

tych kryteryów, majcych znale praktyczne zastosowa-

nie w rozbiorze rónych pretensyi berliskiego i wiede-
skiego Dworu, ju samo przez si byo walnem zwyci-

stwem, bo ca spraw gronej likwidacyi zwracao nie-

spodzianie na now, dla Królestwa korzystn drog. Lu-

becki traktowa Ksistwo Warszawskie jako bankruta,

którego pozostay majtek mia by zlikwidowany, celem

zaspokojenia wierzycieli przez spadkobierców; istna exdy-

wizya litewska, czy raczej regulacya interesów spadko-

wych, po dokonanym podziale dóbr nieboszczyka pomi-
dzy spadkobierców, którzy byli zarazem gównymi kre-

dytorami. da wic przedewszystkiem ustalenia aktywów
i passywów Ksistwa Warszawskiego, dowodzc, e i w je-

dnych i w drugich, wedug brzmienia traktatów, maj

zwyczaj wdaf si w dyskusy z ks. Lubeckim w prawnym przed-

miocie, w czem ksi adnej nauki i adnego wyobraenia nie mia;
ks. Lubecki atoli przegada go, a Wonicki, nie przekonany lecz

przegadany, sfatygowany umysowo i fizycznie, zemdla; przyszed-

szy do siebie rzek do mnie: >Wicej z tym sofist w adne dare-

mne spory wchodzi nie bd, bobym ycie straci«. Nfezmiernie

charakterystyczny rys, wiadczcy o jurystycznej bystroci Lube-

ckiego, zawiera opowiadanie Komiana o ich sporze w interpretacyi

jednego textu ustawowego (tame 300); wida z niego, jak trafnie

Lubecki spostrzeg si na niejasnoci textu, wobec której mona go

byo rozmaicie interpretowa, jak silnie by przekonany o suszno-

ci wasnej interpretacyi, jak jednak gotów by bezwarunkowo uzna
swoj omyk, gdy go o niej przekonano z aktami w rku.
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partycypowaW odpowiednim stosunku: Królestwo, Austrya

i Prusy, w miar zajtych terytoryów Ksistwa, Austrya

w Y9 ^ Prusy w Yio- Nie przeraaa niemieckich komisa-

rzy szczodro kolegi w uznawaniu passywów Ksistwa,

skoro tylko drobna ich czstka miaa spa na Austrya

i na Prusy, w stosunku do obcienia skarbu Królestwa.

Tymczasem wyszo na jaw, e g-ównymi wierzycielami

Ksistwa byy nie te dwa dwory, lecz Dwór saski (z sum
blizko 35 milionów zp.) z tytuu zalegej listy cywilnej,

i dawni obywatele Ksistwa, z tytuu zalegych naleyto-

ci za dostawy wojskowe i rekwizycye. Natomiast zas

Królestwo miao do Skarbu saskiego znaczny regres za

dostawy dla armii saskiej, u wasnych za obywateli ogro-

mn sum zalegych opat skarbowych i podatków; wszy-

stko to wic byy aktywa, do których Prusy i Austrya

mogy sobie roci pretensye jedynie w Yio i w Y9 cz-

ci. Gdy wreszcie nastaa pora wyj ju po za granice

dyskusyi i protokoów w przedmiotach teoretycznych, caa
sprawa w nowem zupenie stana wietle, a niedostrze-

one dotychczas ostrze niewinnych protokoów, podpisa-

nych z budujc harmoni, zwrócio si nagle przeciw

pruskim i austryackim pretensyom; gdy cyfry si ode-

zway, z zastosowaniam susznej zasady cile numerycz-

nych kompensat, poczo by widocznem, e w nastp-

stwie uznanych zgodnie »zasad<( i »kryteryów«, Skarb

Królestwa albo nic prawie nie bdzie mia do pacenia

Prusom a zwaszcza Austryi, albo nawet, mianowicie od

Austryi, sporo milionów bdzie mia do dania. Bez do-

kadniejszego wniknicia w szczegóy rónorodnych pozy-

cyi, niepodobna oceni, jak misterna bya w kadym wy-

razie stylizacya tych kryteryów i zasad;*) nie darmo te

*) Nie szczdzono abckiemu zarzutu rabulistyki w traktowa-

niu sprawy likwidacyjnej, a zarzut ten, zrozumiay w ustach pp.

Knobiocha i Wittiga, znalaz przychylne echo i midzy Polakami,

ob. wyej przytoczone ustpy z pamitników Komiana. Co do mnie,

znajc obfity materyal do historyi ukadów likwidacyjnych w pa-
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Lubecki ostrzega Alexandra w raporcie z r. 1818, e ka-

da, na pozór obojtna zmiana stylizacyi moe nieraz na-

razi Skarb Królestwa na uszczerbek paru milionów ^).

Mino pó roku z gór, zanim Knobloch i Wittig

spostrzegli si na grocem niebezpieczestwie, po posie-

dzeniach Komisyi 16 i 17 marca 1817, gdy ju zgodnie

i bez zastrzee podpisali protokó z ustaleniem 16 pun-

któw, obejmujcych passywa Ksistwa; byo to rzeczywi-

cie jakby 16 dzia wielkiego kalibru do skutecznej obrony

zuboaego kraju, wydanego na pastw stypulacyi wiede-
skiego kongresu. Nic im nie pozostao jak broni si wy-

krtami o braku odpowiednich penomocnictw, czem zwa-
szcza Wittig wystawi si na dowcipny zarzut Lubeckiego,

e to, jakie szczególne penomocnictwo, jeli w sprawie

aktywów nic do yczenia nie pozostawia, co do passywów
jednak adnej nie posiada wartoci. Odtd zawrzaa na

dobre walka; po kilku bezskutecznych próbach porozu-

mienia, w padzierniku 1817 Lubecki zerwa nareszcie ro-

kowania, zrzucajc za to odpowiedzialno na obcych ko-

misarzy, z którymi dalsza praca staa si niemoliw, skoro

odmawiaj uznania jednomylnym uchwaom, wasnymi
podpisami stwierdzonym.

By to krok miay, niezmiernie miay a nawet ha-

zardowny. Lubecki wiedzia dobrze, e si naraa na bar-

dzo prawdopodobne desaveu Alexandra, którego otoczenie,

przyjanie dla pruskiego Dworu usposobione, nie byo
zgoa skonne wystawia Rosyi na kopoty dyplomatyczne

w interesie Królestwa. Kto inny nie byby si tak atwo
na ten krok zdecydowa; Lubecki si nie waha, dziki

niezalenoci swej spoecznej pozycyi. I z t pozycy zre-

pierach Lubeckigo, nabraem silnego przekonania, e dokadne, wy-
czerpujce opracowanie tego przedmiotu, jeeli go si kiedykolwiek

doczekamy; wykae istotn suszno »zasad«, na których oparty

by cay jego plan likwidacyi, po za niektórymi moe szczegóami;

w tych szczegóach zreszt i on gotów by do ustpstw, a upiera

si przy nich jedynie, uwaajc je za ekwiwalent przy kompensatach.
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szt mao kto byby przyj na siebie tak odpowiedzial-

no, o ileby si liczy z widokami dalszej karyery; Lu-

becki da w tym wypadku, jak tyle razy póniej, dowód
prawdziwie obywatelskiej obojtnoci na wzgldy osobi-

stej korzyci, obojtnoci, która zawsze dawaa mu wobec
Tronu siln pozycy. Nie by za wówczas bynajmniej

w asce; ceniono go jako si, ale soce osobistych fawo-

rów Alexandra, tak olepiajce w 1812 roku, dawno ju
grub byo mg przysonione.

Natychmiast po zerwaniu ukadów, wystosowa w imie-

niu caej polskiej Komisyi obszerny memorya do Cesarza

i wyjecha z Warszawy. Cztery miesice przepdzi w Wil-

nie, nie obejmujc tam jeszcze obowizków gubernatora,

zajty tylko interesami Komisyi Radziwiowskiej, do któ-

rej skadu by równie powoany. Niebawem po przyje-

dzie do Wilna doszo go pismo ministra Sobolewskiego,

z dat 30 padziernika st. st, w odpowiedzi na raport Ka-

misyi likwidacyjnej z 26 padziernika n. st. — do szyb-

ko zatem — z zawiadomieniem, e Cesarz yczy sobie

szczegóowego wyjanienia niektórych punktów raportu.

Temu wezwaniu uczyni zado — dopiero po upywie
czterech z gór miesicy: on, Lubecki, ten fenomenalny

pracownik; rzecz niemal nie do pojcia. Do poowy lutego

nie ruszy si wcale z Wilna. Komisya Radziwiowska
nie bya przyczyn tej dugiej zwoki; bya tylko wygo-

dnym pretextem. Lubecki powróci do Warszawy na

miesic niespena przed przyjazdem Cesarza Alexandra;

tam, w Warszawie chcia niezawodnie dorczy mu
wyczerpujcy memorya, który mia zdecydowa o losach

likwidacyi '^).

Memorya Lubeckiego z 3 kwietnia 1818 wytyka dwie

róne drogi, na które, w ówczesnym stanie rzeczy, mona
byo skierowa spraw likwidacyi, by obroni Królestwo

od jawnego rabunku. Albo naleao wyjedna u obu s-
siednich Dworów równobrzmic instrukcy dla wszyst-

kich komisarzy likwidacyjnych, na zasadzie kryteryów
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które Lubecki opracowa, opierajc je zarówno na histo-

ryi wydarze politycznych od roku 1806 jak i na cisej

interpretacyi midzynarodowych traktatów z 3 maja 1815

— albo te zaniecha zupenie wszelkich dalszych roko-

wa w t. z. Komisyi Trilateralnej, a ca spraw zwróci
na drog negocyacyi dyplomatycznej, z kadym Dworem
z osobna, dla zawarcia »ryczatowych ukadowa co do

wzajemnych pretensyj finansowych. Pierwsza droga, pew-

niejsza i bezpieczniejsza, o ileby si okazaa moliw,
sprowadziaby, zdaniem Lubeckiego, cae zadanie midzy-
narodowej Komisyi do mechanicznego ustalenia cyfr w obra-

chunku wzajemnych pretensyi, poczem proste ich zesta-

wienie, po jednej i drugiej stronie, miao wykaza na za-

sadzie kompensat, co si komu naley. Wedug jego obli-

cze, tak Prusy jak i Austrya byyby w rezultacie duni-
kami Królestwa, same Prusy z sum okoo 7 milionów zp.,

Austrya z sum o wiele wysz, która jednak w razie je-

dnej koncesyi w przedmiocie zasadniczych »kryteryów«,

znacznej take ulegaby redukcyi. Dla tego te Lubecki

nie spodziewa si wcale zaatwienia zawiej sprawy na

tej, najprostszej drodze, przewidujc bezwzgldny opór

obu ssiednich Dworów. Wówczas pozostawaa droga nego-

cyacyi dyplomatycznej, gdzie cay materya rachunkowy

suyby jedynie za substrat ryczatowych ukadów, a osta-

teczny rezultat zawisby przedewszystkiem od zrcznoci
negocyatorów i od — politycznych, midzynarodowych
konjunktur. W kadym razie i na tej, niepewnej drodze,

bo zalenej od chwilowych okolicznoci i od energii ne-

gocyatorów, mona byo spodziewa si skutecznej obrony

interesów Królestwa, o ileby Cesarz Alexander zechcia

usucha rad Lubeckiego i uy wobec ssiednich Dwo-
rów jedynego rodka nacisku, zawieszajc tymczasem wszel-

kie wypaty, nalece si od r. 1816 Austryi i Prusom
wedug brzmienia traktatów. Na to te, jako na nieodzo-

wny warunek powodzenia, pooy Lubecki w swym me-

moryale szczególny nacisk.
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Nie mona byo wybra szczliwszej chwili na do-

rczenie tego memoryau; jeli tak uczyni z rozmysem,
niezwyke szczcie sprzyjao tej rachubie. Wanie wy-
gosi by lexander sawn mow tronow przy otwarciu

pierwszego Sejmu; by w tak róowem, jak nigdy moe,
usposobieniu. Oczarowywa swoich polskich poddanych,

jak nigdy przedtem i nigdy póniej; rosyjscy jeneraowie

z cesarskiej wity pienili si ze zoci^). By to równie
ten moment, w którym najwikszy wpyw na Cesarza wy-
wiera Capodistria, nieodstpny doradca, przebiegy Grek,

przed paru jeszcze laty przeciwnik »polskich marze« Ale-

xandra, podówczas pogodzony z dokonanym ju faktem,

wolny od uprzedze przeciw Królestwu, jedyny m za-

ufania nieufnego cesarza w interesach polityki zagrani-

cznej. Grek ten sprzeciwia si negocyacyom dyplomatycz-

nym w sprawie likwidacyi, nie by jednak przeciwnikiem

nieprzejednanym^). Alexander za okaza ywy interes wo-

bec finansowego pooenia Królestwa, gotowo skutecz-

nego odparcia zamachów Prus i Austryi na skarb zubo-

aego kraju; da aprobat zerwaniu przeszorocznych ro-

kowa w Komisyi Trilateralnej i skoni si do podjcia

negocyacyi dyplomatycznych w sprawie ryczatowych uka-

dów. Szczcie sprzyjao dalej: zaczynaa si wanie pa-

mitna era zjazdów monarszych, w Akwizgranie, w Opa-

wie i w Lublanie, a w atmosferze tych nieszczsnych zre-

szt kongresów, toczyy si rokowania dyplomatyczne o li-

kwidacy wzajemnych pretensyi zaprzyjanionych Dwo-
rów, na zasadzie kompensat, obmylanych przez Lube-

ckiego. On sam by powoany do prowadzenia tych nego-

cyacyi, z biernym do wspóudziaem dyplomatycznych

przedstawicieli Rosyi w stolicach Prus i Austryi, z ch-
tn, czynn, fachow pomoc Kalinowskiego, który mu to-

warzyszy w Akwizgranie, w Berlinie, w Wiedniu i°). Cae
trzy lala, od padziernika 1818 do padziernika 1821, prze-

siedzia na obczynie, z krótk przerw w drugiej poo-

wie 1819, gdy powróci do kraju pozbiera materyay do

St. Smolka. 6
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negocyacyi w Wiedniu i^). Owocem tych rokowa byy
obie konwencye, berliska z 22 maja 1819 i wiedeska
z 29 czerwca 1821, ^^) dla Królestwa podwójna zdobycz

nieocenionej wartoci. Konwencye te zwolniy Królestwo

od ciarów, narzuconych mu na kongresie wiedeskim,

w cznej sumie okoo 40 milionów zp., nakadajc na oba

ssiednie pastwa ciar trzydziestukilku milionów zp.,

które skarb Królestwa Polskiego mia otrzyma od Prus

i Austryi w bezpatnych dostawach soli*).

Bya w tem niespoyta zasuga Lubeckiego; jego by-

stro, elazna pracowito i zrczno w negocyacyach

uchronia skarb zuboaego Królestwa od straty co naj-

mniej 70 milionów zp., co wówczas przewyszao roczny

budet przychodów i wydatków. Nigdy jednak ))rycza-

towe ukady « nie byyby wyday tak wietnych rezulta-

tów, gdyby im nie sprzyjao w wyjtkowy istotnie sposób

ówczesne pooenie midzynarodowe. W tem byo wa-
nie ))szcz5cie Lubeckiego«, e przez szczególny zbieg

okolicznoci dane mu byo prowadzi negocyacye midzy
rokiem 1818 a 1821, rozpocz w Akwizgranie a w Lu-

blanie zakoczy; nigdy przedtem i nigdy potem aden
mistrz dyplomacyi nie byby wymóg takich ustpstw
w Berlinie a zwaszcza w Wiedniu. W przededniu kon-

gresu akwizgraskiego, i tu i tam z niepokojem spogl-

dano na Alexandra, zwaszcza od czasu jego mowy tro-

nowej; a wanie w tydzie po tej mowie Lubecki dor-

czy Cesarzowi drugi memorya o likwidacyi. W okaza-

*) Wedug art. XII berliskiej konwencji Prusy obowizyway
si wypaci skarbowi Królestwa Polskiego gotówk 208.8211; talarów

(okoo 1.300.000 zp.) z potrceniem kapitaów objtych bajosk kon-

wency a cignitych przez skarb Królestwa od 1 stycznia 1815,

oraz dostarczy rzdowi Królestwa bezpatnie 300.000 cetnarów

soli, co wedug ówczesnych cen przedstawiao warto 2.400.000 zip.;

wedug wiedeskiej konwencyi (art. VI) Austrya przyja obowizek
dostarcza Królestwu darmo przez 11 lat po 350.000 cetnarów wie-

lickiej soli (warto ogólna 30.800.000 zp.).
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ym na pozór, potnym gmachu witego Przymierza

pokazyway si znaczne rysy, ukryte przed goem okiem
ludów europejskich, ale widoczne dla wzroku dyploma-

tów, uzbrojonego szkami tajemnic gabinetowych. Oba s-
siednie Dwory lkay si w Samowadcy Rosyi szermie-

rza nienawistnych im swobód konstytucyjnych, wietrzc
nerwowo zamiar zblienia si Rosyi do Francyi i do An-

glii. Kongres roku 1818 uspokoi wprawdzie niemao oba

niemieckie gabinety; tem gortsze jednak obudzi te pra-

gnienie, w Metternichu szczególnie, by na przyszo sku-

tecznie si ubezpieczy przeciw takim obawom i przyku
Alexandra do rydwanu polityki austryackiej, za którym

Prusy z przykadn wloky si powolnoci. Co do Fry-

deryka Wilhelma, nieustalona jeszcze pozycya Prus w kon-

cercie mocarstw europejskich, niemie w kadym razie po-

czucie zalenoci od Austryi, niepewno wreszcie sytua-

cyi wewntrznej wród zamierzonych, na pó gotowych

dopiero reform administracyi i skarbowoci pruskiej: wszy-

stko to razem w tak podanem wietle stawiao wów-
czas przyja potnego ssiada, e osobiste interesowanie

si Alexandra pomylnym tokiem rokowa Lubeckiego

przechylio od razu szal berliskich negocyacyi na ko-

rzy bezbronnego dotd Królestwa, mimo wszelkich tru-

dnoci ze strony pruskich penomocników, Jordana i Ro-

thera i^).

Jeszcze wicej zawaya w pomylnym rezultacie wie-

deskiej negocyacyi bezporednia i energiczna interwen-

cya Cesarza Alexandra, z którym Lubecki mia nieustann

styczno w rozstrzygajcej chwili, dojedajc do niego

z Wiednia, w listopadzie 1829 do Opawy, na wiosn
1821 do Lubiany ^*). By to istotnie moment, w któ-

rym dla Metternicha nie byo do wysokiej ofiary, by

Alexandra wprowadzi w dobry humor i przychylnie uspo-

sobi dla siebie; jeli go byo mona ukontentowa kil-

koma milionami cetnarów polskiej soli na potrzeby Pola-

ków, uwaa to z pewnoci za bagatel. Im odporniej

6*
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niedawno zachowywa si wobec alarmujcych zamiarów
Alexandra wzgldem porusze rewolucyjnych na iberyj-

skim pówyspie, tem bardziej teraz, po rewolucyi w Nea-

polu i w Piemoncie, pragn wszelkimi sposobami zjedna
go dla cisego wspódziaania z widokami austryackiej

polityki we Woszech. Tam, wobec odlegych interesów

hiszpaskich i portugalskich, obawia si wszelkiej miel-

szej inicyatywy ze strony Alexandra, która znów mogaby
niepotrzebnie wysun dnego sawy Cara na czoo Eu-

ropy; tu wobec ruchu wolnociowego na granicy woskich
prowincyi Austryi, w obliczu niebezpieczestwa, godz-
cego wprost na jej stanowisko we Woszech, Metternich,

wszystkie siy wyty, aby sobie zapewni szczere, stae

i energiczne poparcie Alexandra. Im wicej Austryi gro-

zio zupene odosobnienie, ze wzgldu na nieprzychyln

w tej sprawie postaw Francyi i Anglii, im wiesze byy
reminiscencye tak niedawnych podejrze, pomawiajcych
Cara o szczególne sympatye dla woskiego ruchu narodo-

wego: tem cilej zwizany by los Austryi we Woszech
z »nawróceniem niebezpiecznego ideologa «, które te kan-

clerz austryacki uwaa póniej za jedno z najwikszych
dzie swego ycia. Wiadomo, e »nawrócenie« udao si
zupenie. »Jeli kto kiedy sta si z czarnego biaym, to

Alexander!« — tak przecie Metternich tryumfowa po lu-

blaskim kongresie ^^).

Ten wyjtkowy moment uatwi niepospolicie zadanie

Lubeckiego i uwieczy je skutkiem, jakiego i on sam
nawet si nie spodziewa, co jednak nie umniejsza bynaj-

mniej jego osobistej zasugi. Godzi si to stwierdzi wy-

ranie, poniewa ju wspóczeni starali si j 'obniy,
wiedzc cokolwiek o energicznem poparciu zabiegów Lu-

beckiego przez Alexandra^6), cho nawet najzjadliwsi mi-
dzy nieyczliwymi nie mieli pojcia o sytuacyi, której dzie-

em — w penem tego sowa znaczeniu — bya rzeczy-

wicie konwencya z 29 czerwca 1821. Zasuga Lubeckiego

uwydatnia si jasno w caym przebiegu wiedeskich ne-
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gocyacyi. Przyby bowiem do Wiednia jeszcze w lutym

1820, 7 miesicy prowadzi rokowania z austryackim peno-

mocnikiem, hr. Goessem, tajnym radc, kanclerzem Kró-

lestwa Weneckiego; 10 padziernika 1820 stana wre-

szcie midzy nimi umowa, któr Lubecki wywalczy wszy-

stkie zasadnicze zdobycze, zatwierdzone nastpnie w kon-

wencyi r. 1821 ^^). Wygra wic spraw jeszcze przed roz-

poczciem opawskiego kongresu; tam tylko i w Lublanie

musia uy skutecznego nacisku na Alexandra, by wy-

módz u rzdu austryackiego zatwierdzenie umowy, wbrew
nieprzezwycionym przez czas dugi trudnociom, na któ-

rych rzecz utkna w austryackiem Ministerstwie Finan-

sów, wskutek nieugitego oporu Stadiona i wyznaczonej

przeze komisyi rewizyjnej ^^). I w tej fazie rokowa, prze-

wlekej, cigncej si przez 9 miesicy, osignita szcz-

liwie zdobycz byaby niezawodnie speza na niczem, albo

wielkiego w kadym razie doznaaby uszczuplenia, gdyby

nie osobiste wdanie si Alexandra, w ostatniej niemal

chwili przed wyjazdem z Lubiany. Ta interwencya bya
take wycznie zasug Lubeckiego; mimo yczliwej pre-

dyspozycyi Cesarza, trudno byo o podany skutek, bez

*) Lubecki sam, pomimo swego optymizmu, nie spodziewa si
doprowadzi do tak korzystnej umowy. Wida to z listów staro-

ciny Scypionowej, która braa >iywy udzia we wszystkich sprawach,

obchodzcych tak blizko brata, a w owym czasie interesowaa si
niezmiernie przebiegiem ukadów wiedeskich. W padzierniku 1820

nie byo pani Scypionowej w Wiedniu; wyjechaa na Litw za inte-

resami. Tam dosza j wiadomo o umowie z 10 padziernika; ura-

dowana, pisze z Piesek 15/27 padziernika: »Bogu niech bd dziki

za cudowny promie, rzucony na umysy i serca Austryaków. Oczom
moim nie chciaam wierzy, czytajc list Wasz. Jakie to zadziwienie

spotkao Cesarza naszego w Troppau, gdzie mia po widzeniu si
z Metternichem udecydowa prolongat terminu! Co to Capodistria

na to powie !...« Mona sobie wystawi, co stao w licie, na
który pani Scypionowa tak odpowiada, jakie wyrazy radoci, e
udao si doprowadzi do skutku tak nad wszelkie spodziewanie

korzystn umow.
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takiej natrtnej piy, jak tylko Lubecki umia by w ko-

niecznoci, mao dbajc o naraenie si osobiste, o wzgldy
etykiety i dworskich obyczajów. W pierwszych dniach

maja 1821 zapada zasadnicza decyzya, moe i nie bez

wpywu pierwszych wieci o Ypsylantym i o greckiem

powstaniu; grona burza na pówyspie bakaskim, z za-

rodkiem nieobliczonych zawika w kwestyi wschodniej,

to by dla Metternicha wzgld pierwszorzdnego znacze-

nia, by Alexander w jak najpogodniejszym humorze poe-
gna si z Lubian i z austryackim kanclerzem. L*Empó-
reur Alexandre es ancre dans mon ecole — powtarza
tryumfujcy kanclerz po wyjedzie Cesarza, spokojny o dal-

szy przebieg powstania na Morei^^); tymczasem Lubecki

z Goessem zajli si ostateczn redakcy przeszorocznej

umowy, by j po szeciu tygodniach przedstawi do pod-

pisania Metternichowi wraz z hr. Goowkinem, rosyjskim

ambasadorem.

Przed wyjazdem z Lubiany rozstrzygn si los Lu-

beckiego, los jego historyczny, jeeli wolno uy tego wy-

razu: Alexander ofiarowa mu stanowisko ministra Skarbu

w Królestwie Polskiem^o). Rzecz to take znamienna dla

ocenienia istotnej zasugi Lubeckiego w ukadach likwida-

cyjnych. Nikt przecie nie móg tak dobrze, jak Cesarz

Aexander, oceni i rozpozna, ile w pomylnym skutku

tych negocyacyi on sam zaway osobistym naciskiem na

dyplomacy prusk i austryack, ile sprawi Lubecki grun-

townem opracowaniem olbrzymich materyaów, bystroci

i zrcznoci w prowadzeniu ukadów. Widocznie — Lu-

becki zaimponowa Alexandrowi; wszak dokona istotnie

takich rzeczy w tej likwidacyi, których nikt nie -uwaa
za prawdopodobne; niech teraz zgryzie niemniej twardy

albo i twardszy orzech: niech uporzdkuje finanse Króle-

stwa Kongresowego, których stan rozpaczliwy nawet w Lu-

blanie by dla Cesarza przedmiotem — nie tyle moe tro-

ski, co »nudy« i utrapienia; i tu przecie dochodziy go

nieustannie raporta polskiego ministra Sekretarza Stanu,
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który w tym samym czasie przygotowywa t sawn ad-

monicy do Rady Administracyjnej Królestwa, z przeraa-

jcym horoskopem bankructwa, nawet politycznego, jeli

si nie poprawi opakane finanse konstytucyjnego Kró-

lestwa. Czy to nie by szczególny zbieg okolicznoci, e
Cesarz Alexander powzi t decyzy w Lublanie, nie

w Petersburgu? e majc do zwalczenia pewne skrupuy
Lubeckiego, skoro je przezwyciy, upar si przy tej my-

li i postawi na swojem, cho moe póniej na inne znów
natrafi trudnoci, w Warszawie lub w Petersburgu, przed

nominacy, któr podpisa 19/31 lipca, w 11 tygodni po

wyjedzie z Lubiany? Bd co bd, ten, który Lube-

ckiego zaprzg do likwidacyi i przez to trzyma zdaa od

Litwy, Nowosilcow mia w tem jak najywotniejszy inte-

res, osobisty i polityczny, by z Lubeckim nie spotka si
w Warszawie, na stanowisku ministra, szczególnie mini-

stra Skarbu. On za — przyzna naley — móg wówczas
nawet susznie poczytywa sobie za ujm, i to dotkliw

ujm, jeeli przy nominacyi polskich ministrów nie liczono

si z jego opini*).

*) By moe nawet, e Nowosilcow niechccy i niewia-
domie przyczyni si do nominacyi Lubeckiego. W zbiorach Bi-

blioteki Polskiej w Paryu (6, Quai d'Orlóans) znajduje si autograf

Nowosilcowa, brulion jego listu do Cesarza Alexandra dd. Sonim,

15/27 lutego 1821, z papierów Nowosilcowa, zabranych po wybuchu
powstania. N. pisze, e otrzyma wanie hst od Namiestnika Zaj-
czka. Les inuietudes qui minent ce respectahle vieillard, sont de na-

tur a m'imposer VohUgaUon de les porter a la connaissance de V.

M. I. et B., et je nesaurais le faire mieux qu'en Lui transmettant

sa lettre en original; elle depeint sa pensee et I'etat de son dme sans

aucun deguisement. La peine la plus grave qu'il eprouve, proment de

la penurie actuelle du Tresor du Boyaume... Nastpuj szczegóy

objaniajce rozpaczliwy stan finansów Królestwa i uzasadniajce

nieodzown potrzeb wspomoenia skarbu Królestwa zasikiem 2 milio-

nów rubh ze Skarbu Cesarstwa; Wgleski, minister Skarbu, proje-

ktuje nietylko wstrzymanie wszystkich robót publicznych ale zara-

zem i redukcy wszystkich pensyi o Ys; czem Namiestnik susznie
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- 1 .-^Propozycya cesarska spada zupenie niespodzianie na
Lubeckiego. Nie spodziewa si wprawdzie wróci rycho
na Litw, by obj w Wilnie obowizki gubernatora, my-
la jednak, e z Wiednia wypadnie uda si do Parya,
i to na duszy pobyt, w celach likwidacyi francuskiej,

o któr ju rozpocz w Warszawie wstpne rokowania,

przed trzema laty, z komisarzem francuskim, hr. Hedou-
yille^i). Likwidacya francuska rokowaa Królestwu szcze-

gólniejsze korzyci, ze wzgldu na pretensye do Skarbu

francuskiego, z caego szeciolecia 1806 — 1812. W niej

widzia uwieczenie szecioletniej ju wanie pracy nad

likwidacya; po ukoczeniu negocyacyi w Paryu, a moe
jeszcze w Drenie, przyszaby wreszcie pora wróci na

Litw, do wanych a zarazem pontnych zada, w któ-

rych za modu widzia cel ycia, których znów dotkn
si tylko przed szeciu laty, by ich odbiedz — na dugo—
nie na zawsze, jak myla. Jeszcze nic takiego nie zaszo,

coby zapowiadao iaki zowrogi zwrot w niedawnych

»intencyach«Alexandra co do polskich gubernii; nie byo
adnych znaków, któreby ostrzegay, e dalsza zwoka,
z powodu negocyacyi paryskich, pogry na zawsze w ni-

co wspóudzia Lubeckiego w ustaleniu nowej ery na

Litwie, w jej zczeniu z Królestwem. Co innego — mi-

nisterstwo w Królestwie, a mianowicie ministerstwo Skarbu;

to nie tunkcya przelotna, jak w czynnociach likwidacyj-

nych, to ju — zadanie ycia; z tego Lubecki zdawa so-

si^^niepokoi; U serait Men d desirer qu'on puisse eviter une si cru-

elle necessite itp. List ten, wysiany ze Sonima w kocu lutego, do-

szed Cesarza Alexandra w Lublanie okoo polowy marca, Ij. wa-
nie w tym czasie, kiedy do Lubiany przyby z Wiednia Lubecki

i mia z Cesarzem konferencye o likwidacyi z Austry a zarazem

w ogóle o fmansowem pooeniu Królestwa. Zdaje si, e sprawa

nominacyi Lubeckiego pozostaa do dugo tajemnic i e ani Na-

miestnik ani nikt inny nie dowiedzieli si o powzitej w tym wzgl-
dzie decyzyi podczas przejazdu Cesarza przez Warszaw w drodze

z Lubiany.
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bie dokadnie spraw, gdy mu Cesarz w Lublanie uczyni

t propozycy.

Czy wzgld na Litw wstrzymywa Lubeckiego od

przyjcia ofiarowanej teki? Monaby to przypuszcza; do-

wodów nie ma. To tylko pewne, e Lubecki wymawia
si przed Cesarzem niedostateczn znajomoci tej gazi
administracyi. I wymawia si szczerze, to równie pewne.

Przez trzy lata, 1813—1815, zarzdza wydziaem Spraw
Wewntrznych; wówczas — co prawda — mia duo do

czynienia z sprawami skarbowemi; z niektóremi wanemi
gaziami skarbowoci styka si nieustannie w czynno-

ciach likwidacyjnych. Jasno jednak rozumia, e mu da-

leko do objcia caoci rozlegego przedmiotu, do takiego

objcia, iby miao, z pewnoci siebie, z wiar w wasn ini-

cyatyw, podj si tego Syzyfowego dziea, jakiem byo
w roku 1821, dla czowieka sumiennego i ambitnego,

przyjcie stanowiska Ministra Skarbu w Królestwie Pol-

skiem ^^j.

W Lublanie, w pierwszych dniach czy te w poowie
maja, Lubecki nie zna wprawdzie tej sawnej admonicyi,

któr polski Minister Sekretarz Stanu, Ignacy Sobolewski,

wystosowa 25 maja do Rady Administracyjnej Królestwa;

zna jednak dobrze grunt petersburski, na którym zowro-

gie pismo Ministra postawio tak grony dla Królestwa

horoskop. »Do tego ju stopnia rzeczy przyszy« — ostrze-

ga Sobolewski — »i nie idzie teraz o naradzanie si nad

utrzymaniem lub zmian niektórych urzdów, nad doko-
czeniem lub zaprzestaniem jakowych robót, nad podwi-

gniciem lub upadkiem niektórych budowli, lecz raczej

o wyrzeczenie wzgldem narodowego istnienia

i najdroszego dobra Polaków, bo idzie o stwier-

dzenie, czy Królestwo Polskie moe w teraniejszej swej

organizacyi wydoa z wasnych funduszów politycznemu

i cywilnemu bytowi, którym zostao obdarzone, lub te
czyli ma, niemono sw owiadczywszy, uledz zaprowa-
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dzeniu porzdku rzeczy, wicej zastosowanemu do si swo-

ich szczupoci ^^).

Znajc — a Lubecki zna dobrze — smutny stan fi-

nansów Królestwa, mona byo si waha, czy wolno, bez

dostatecznych wiadomoci praktycznych i teoretycznych,

bez dowiadczenia w skarbowej administracyi, j si po

dyletancku tak trudnego zadania, penego wyjtkowej od-

powiedzialnoci? Znajednak te Petersburg, którego echem

by ten gos Kassandry, zna dobrze atmosfer tych ele-

ganckich prospektów i nabierenych, gdzie gniedzio si
tyle zjadliwej nienawici do Królestwa i jego swobód kon-

stytucyjnych; wiedzia, e tam w przesadnem, jaskrawem

owietleniu rozpaczliwego stanu finansów Kongresówki^

szukano wygodnej drogi, na której monaby » zaprowa-

dzi nowy porzdek rzeczy wicej zastosowany do szczu-

poci si krajua. Trudno byo si waha; kto chcia czy
Litw z Królestwem, musia stan na placu, gdy przy-

szo wprzódy byt Królestwa ratowa; ufny w siebie, w wy-

datno swoich si niespoytych, mia przewiadczenie, e
nikt lepiej od niego nie podoa temu zadaniu. To zaufa-

nie w sobie, dochodzce nieraz prawie do zalepienia, nie

odejmowao mu jednak trzewego sdu o wasnych bra-

kach i niedostatkach. Rzadka zaleta; im bystrzej to do-

strzega, czego mu brakowao, tem wicej pragn niedo-

statki wypeni; nie wtpi, e potrafi, byle czasu nie bra-

ko i sposobnoci. O jedno tylko prosi zatem Cesarza:

o zwok w objciu urzdowania, by jeszcze za granic

nauczy si rónych rzeczy, które mu bd nieodzownie

potrzebne na stanowisku Ministra Skarbu-^). atwo to byo
upozorowa. W kocu czerwca dopiero podpisamo kon-

wency, 1 wrzenia nastpia wymiana ratyfikacyi; pozo-

staway róne rozrachunki, dla których ukoczenia Kali-

nowski duszy czas jeszcze musia zabawi w Wiedniu.

Lubecki nie spieszy do Warszawy, korzysta ze znajomo-

ci w koach wyszej biurokracyi wiedeskiej, poznawa
austryackie i zagraniczne urzdzenia skarbowe i kredy-
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towe. Liczy za na to, e wkrótce po objciu urzdowa-
nia, gdy zaspokoi najpilniejsze potrzeby skarbowej admi-

nistracyi, pody przecie do Drezna i Parya, by wpra-

wn rk pchn naprzód spraw francuskiej i saskiej ii-

kwidacyi, a przy tej sposobnoci uzupeni wiedeskie stu-

dya nad skarbowoci i nowoczesn organizacy publi-

cznego kredytu. W tej nadziei przerwa z kocem wrzenia
wiedeskie studya; w pierwszych dniach padziernika sta-

n w Warszawie.

Skoczy si rok dziesity publicznego zawodu Lube-

ckiego, publicznego w cisem tego sowa znaczeniu, na

szerokiej widowni, nie liczc kilkuletnich posug obywa-

telskich w powiecie i w gubernii. Szlachcic z mitr ksi-

c, dobry materya na »gubersk« powag, wyszed na

ma stanu, dyplomat, ministra. Niekiedy przywiecao

mu soce wyjtkowego szczcia: w samym pocztku,

w roku 1811, albo znowu w ostatnich latach, w Akwiz-

granie, w Berlinie, w Wiedniu. Nie zawsze jednak; byy
lata chude i gorzkie; dugie ich pasmo cigno si bez

przerwy od roku 1812 do 1819*). Nigdy nie brako pracy.

*) Nawet zewntrzne warunki dziaalnoci Lubeckiego w tych

latach nie byy bynajmniej zachcajce do pozostawania w subie
publicznej. Pozostawiwszy w rku siostry-teciowej zawikane inte-

resa majtkowe, nie mia zgoa czasu na zajmowanie si nimi; w r.

1819, po ukoczeniu negocyacyi berliskiej, Starocina na wszystko

zaklina brata, eby cho cokolwiek wejrza we wasne interesa:

»Tobie, mój Xawerku, wyperswaduj, aby prosi o miesic je-

den dla siebie przed podró wiedesk; trzeba koniecznie, e-
by objecha majtki cho grodzieskiej gubernii z Marszakiem na-

szym (Puslowskim).. .« Wynagrodzenie za czynnoci urzdowe byo
zawsze chwiejne i niepewne a w ogólnoci nieszczególne. Za cza-

sów Rady Najwyszej 1813— 1815, Lubecki nie móg widocznie zde-

cydowa si na pobieranie pensyi czonka Rady, wobec niezasobno-

ci skarbu publicznego; dopiero za czasów Królestwa, jako Minister

Skarbu, uzna za waciwe upomnie si o zaleg z owych lat pen-

sy, gdy ju dziki jemu samemu, Skarb Królestwa przesta wieci
pustkami (ob. Pamitniki Kajetana Komiana III. 297). Za czynnoci
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nie brako zada o gniotcem brzemieniu odpowiedzial-

noci, ze wzgldu na interes publiczny, w Warszawie,

przed Kongresem, i w pierwszych latach likwidacyi. Wiatr

jednak cigle d w oczy, rzuca kody pod nogi; kto

w Komisyi likwidacyjnej nie pobiera adnego osobnego wynagro-
dzenia, majc pozostawion sobie pensy gubernatorsk, jakkolwiek

w Wilnie nie obj urzdowania; ten dochód by jednak po kilka

razy kwestyonowany, zkd wynikay rozmaite nieprzyjemnoci, nie-

tylko materyalne. Wida to z korespondencyi rodzinnej w r. 18 L 9

i 1821. Dyety zagraniczne, w Akwizgranie, w Berlinie i w Wiedniu,

byy zupenie niewystarczajce wobec kosztów pobytu ksicej ro-

dziny w stolicach europejskich; gdy bowiem negocyacye si prze-

cigay, Lubecki sprowadzi rodzin do Berlina, przewidujc za
dusze trwanie negocyacyi wiedeskiej, do Wiednia wybra si od-

razu z caym domem. Nadto pozycya Lubeckiego a do ukoczenia
negocyacyi berliskiej bya wprost kopotliwa, na zewntrz, w sty-

cznoci z zagraniczn biurokracy; mia bowiem zawsze tylko rang
Rzeczywistego Radcy Stanu, któr otrzyma jeszcze jako marszaek
powiatowy w r. 1811 ; t sam rang posiada równie brat jego

starszy, ks. Onufry, który straci majtek i towarzyszy mu, na jego

koszcie, w zagranicznych podróach, a posiada j take jako »byyf

powiatowy marszaek. W stosunkach urzdowyci z Tajnymi
Radcami pruskimi, Jordanem i Rotherem, byoby mu zapewne do-

godniej by tylko ksiciem Druckim Lubeckim, nie za Rzeczywi-

stym Radc Stanu. Dopiero po ukoczeniu pruskiej likwidacyi otrzy-

ma rang Tajnego Radcy 7/19 czerwca 1819. To wyrane upole-

dzenie Lubeckiego pod wzgldem rangi, mimo rówczesnego powie-

rzania urzdowych czynnoci za granic, zakrawa prawie na szy-

kan, obhczon na to prawdopodobnie, eby Lubecki si zniechci

do pozostania w subie rzdowej. Cesarz Alexander sam zapewne

nie spostrzeg si na tem upoledzeniu Lubeckiego, on za ani sam
ani przez jakiekolwiek porednictwo nie czyni adnych stara. Raz

tylko wyrywa si mu w korespondencyi rodzinnej uwaga; bynaj-

mniej nie zgryliwa a nie bez humoru, e przecignli go daleko

subalterni z tych czasów, kiedy on ju wane funkcye mia sobie

powierzone. W tym samym czasie ali si Lubeckiemu jego przyja-

ciel z r. 1811, ks. Konstanty Lubomirski (oeniony z hr. Tostoj),

e nie moe doczeka si awansu, gdy tylu modszych kolegów

awansowao na jeneraów, wskutek czego bdzie musia chyba po-

da si do dymisyi.
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inny, bez nerwów jak postronki, bez takiego uporu Li-

twina-Rurykowicza, byby si atwo zrazi i odbieg tru-

dnych, niewdzicznych zada. Nawet w ostatnich latach,

gdy znowu powodzenie zaczo si umiecha, niejeden

byby zgorzknia na miejscu Lubeckiego. Wygodn bo-

wiem i pontn nie bya bezwarunkowo ta niejasna po-

zycya wileskiego gubernatora in partibus infidelium^ to

koczownicze ycie w niemieckich miastach, gdy na Li-

twie coraz wicej sarkano, e Ksi wóczy si za gra-

nic, za darmo bierze pensy gubernatorsk i nie dba

o najwaniejsze interesa wspóobywateli ^s). On za znosi

cierpliwie i wiatr przeciwny i zgryliwe przymówki, a z tych

zmiennych kolei ubiegego dziesiciolecia wyniós wasn,
osobn filozofi ycia, moe nie bez podkadu pewnej, na

pó wiadomej zabobonnoci, z której Litwinom nie atwo
si otrzsn. Fortuna koem si toczy; byle z chwil
przetrwa; gdy wiatr dmie i piaskiem sypie, zamkn oczy

a swoje robi; soce przecie kiedy zawieci. Optymist

by zawsze, z urodzenia, z natury, a dowiadczenie nie

przymio w nim optymizmu, raczej spotgowao i utwier-

dzio jak wiar w szczliw gwiazd, i ta wiara bya
mu w najtrudniejszych okolicznociach niewyczerpanem

ródem niespoytej energii. Co prawda, on sam nie zna
dokadnie tych tajemniczych spryn, którym tyle zawdzi-

cza, szczególnie w Wiedniu; nie zna ich wówczas nie-

jeden dyplomata, cho si zblizka tych spraw dotyka;

dzi te ukryte spryny dostpne s dla oka historyka

epoki, jeli ma tylko przystp do archiwów, w Wiedniu,

w Berlinie i w Petersburgu. Jake si zatem dziwi, e
Lubeckiego wiara w siebie samego wzmoga si jeszcze

po konwencyi wiedeskiej, gdy obejmowa opiek nad pu-

stym skarbem Kongresowego Królestwa. I to nie dziwne,

e powodzenie dziewiciu lat nastpnych, powodzenie

które znów przeszo najmielsze nadzieje optymisty, spo-

tgowao wiar w szczliw gwiazd Lubeckiego, w nim
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samym i u drugich spotgowao. Daleki od romantyzmu —
sprawiedliwie, jeli do tego przyszo, dzieli niedyskretne

ziewanie midzy klasyczny obóz i romantyczny; trzewy,

wyrachowany mionik cyfr, byle dugich, stawa si nie-

wiadomie czynnym, praktycznym wyznawc hasa:

Mierz sil na zamiary...

Tej miary spróbowa z powodzeniem, ju u samego

progu publicznego zawodu, w pierwszej misyi do Peters-

burga, gdy rozwaniejsi cofnli si przed zadaniem, nie

rokujcem adnej nadziei. Mierzy tak dalej, w pospnych
chwilach r. 1813, i domierzy si ogoszenia Królestwa

Kongresowego, nie bez zadowolenia, e po swojemu przy-

oy rk do tej budowy. negocyacyi lat 1818—1821

wyszed tryumfatorem, chocia wytrawni dyplomaci z szy-

derstwem spogldali na »niewczesne« zabiegi nowicyusza,

zalepionego w swojej szczliwej gwiedzie. T same
miar wnosi na stanowisko Ministra Skarbu. Jeli po kilku

latach bdzie sobie pochlebia, e ni uratowa Królestwo,

có dziwnego, e po wybuchu listopadowego powstania

podejmie si miao drugiej, historycznej rnisyi do Peters-

burga, a w niej, pierwszy raz w yciu, dozna zupenej

klski, zawiedziony zuchwaem hasem:

Mierz sil na zamiary . .

.
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Minister Skarbu.

Po za Sejmem, Rady Wojewódzkie byy sta repre-

zentacy kraju w Królestwie Kongresowem. Sejm powi-

nien by wedug brzmienia konstytucyi zbiera si co dwa
lata; w rzeczywistoci tylko cztery razy zwoany by w cigu
15 lat istnienia konstytucyjnego Królestwa. Chcc zatem

odezwa si do kraju, mona byo uczyni to jedynie za

porednictwem Rad Wojewódzkich. Lubecki chwyci si

tego kroku przy objciu urzdowania. Oto osnowa jego

odezwy do Rad W^ojewódzkich Królestvya, datowanej 17

padziernika 1821, w kilka dni po przybyciu ministra

Skarbu do Warszawy i):

»Minister Prezydujcy w Komisyi Rzdowej Przycho-

dów i Skarbu do Rad Wojewódzkich.

»Z momentem przybycia mojego do W^arszawy, ode-

brawszy postanowienie Najjaniejszego Pana mianujce

mnie Ministrem Prezydujcym w Komisyi Rzdowej Przy-

chodów i Skarbu, przed objciem poruczonego mi sterni-

ctwa, ujrzaem si w koniecznoci rzucenia okiem na

wszystkie przedmioty przyszych prac moich.

))To obejrzenie, zniewolio mnie zatrudni si nasam-

przód tem, coby mogo regularny i cigy bieg suby,
tak do koca roku biecego, jako i przez rok nastpny
zapewni. Z wyledzenia prawdziwego w tej mierze stanu
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rzeczy, okazao si: i lubo na potrzeby suby biecej
wskazane s fundusze etatem nie objte, i na inne prze-

dmioty przeznaczone, lubo zamierzone s i po czci ju
uskutecznione znaczne w wydatkach ograniczenia, zale-

dwo wszake powzi si moe nadzieja zbalansowania

na ostatnie miesice biecego roku expensy z percept;

obawa ta, nakazaa mi osobne uczyni Ksiciu Namiestni-

kowi Królewskiemu przedstawienie, a gdy nastpnie z upo-

wanienia tego Ksicia, przychodzi mi do Szanownych
Rad Wojewódzkich przemówi, mio mi jest w pierwszej

do obywateli odezwie wspomnie chwil, w której przed

przywróceniem jeszcze Królestwa zaszczycony zaufaniem

Najjaniejszego Pana, i z rozkazu Jego nalec do kie-

runku spraw byego Ksistwa Warszawskiego, miaem
cho w trudnych okolicznociach zrczno przekona si
o skwapliwoci, z któr Obywatele przychodz na pomoc
potrzebom, nieporzdek oddali mogcym.

»Dzi, gdy po uatwionych rónych Królestwa Polskiego

tyczcych si negocyacyach, które z pomylnym dla kraju

naszego skutkiem ukoczy miaem szczcie, do zarz-

dzenia Skarbem tego Królestwa zawoany jestem, niespu-

szczajc nigdy z uwagi odezwy J W. Ministra Sekreta-

rza Stanu z dnia 25 maja r. b. wzgldem skutków z nie-

dostatku skarbowego w imieniu Najjaniejszego Pana do

Ksicia Namiestnika przesanej, i najusilniej pragnc uni-

kn szkodliwych wypadków, któreby najokropniejsze dla

caego kraju cign mogy nieszczcie; mam to gbo-
kie przekonanie, e lepiej krajowi, lepiej wspóziomkom
moim usuy nie mog, jak przez skuteczne Skarbu pu-

blicznego i wpywów jego ustalenie.

» Ustalenie to utrudzonem jest przez odmienienie roku

skarbowego, dawniej od 1 czerwca zaczynajcego si, na

rok kalendarzowy od 1 stycznia rachowany, z którego

wypyno, e raty na samym pocztku roku percept

skarbow skadajce, nierównie s mniejsze od wydatków
do dwóch pierwszych miesicy przywizanych; a gdy do
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tego wzgld mie jeszcze naley na rat antycypacyjnie

w grudniu za miesic stycze na wojsko, dla regularnego

utrzymania onego, opaci si majc, potrzebnem jest

koniecznie wczeniejsze Skarbu publicznego zaopatrzenie.

»Z tego to powodu i na mocy upowanienia Ksicia

Namiestnika, mam zaszczyt na samym wstpie urzdo-

wania mojego, uda si przez porednictwo Rad Woje-

wódzkich, do wszystkich Królestwa obywateli i mieszka-

ców, wzywajc ich: aeby przez wzgld na nage i nie-

odbite potrzeby, wasnemu Skarbowi, wasnej sprawie

popieszyli na pomoc, i dobrowolnie z szlachetnoci wol-

nych ludzi godn, nastpujcemu zado uczynili yczeniu,

to jest:

))aeby nalec si rat styczniow roku przyszego

ofiary z dóbr duchow^nych, maltaskich, szlacheckich, na-

rodowych za przywilejami trzymanych, ofiary z nowo wy-

nalezionych przedmiotów, z dóbr przez rzd pruski roz-

darowanych, z dóbr donataryuszów francuskich, kanonu

i kompetencyj, z dóbr donacyjnych pruskich, tudzie rat
marcow kontyngensu liwerunkowego od dworów, do

dnia 20. listopada b. r. za kwitem waciwych poborców

zaliczy popieszyli.

))Zasilenie Skarbu przez uskutecznienie tych opat ma
na celu postawi go w monoci porzdnego uregulowa-

nia swych dziaa z dniem 1. stycznia roku nastpujcego.

Antycypacyjne zaliczenie nastpi ma za kwitami na wa-
ciw rat styczniow i marcow, z kwitaryusza roku na-

stpujcego wyda si majc; jest ono wic rodzajem

poyczki w listopadzie zacignitej, na rzecz opat w mie-

sicach styczniu i marcu przypadajcych.

»Stosownie do rodków ju przedsiwzitych i przed-

siwzi si majcych, stosownie do przepisów wkrótce

wyda si majcego budetu konstytucyjnego, czci
wprowadzeniem rozsdnej oszczdnoci, czci podwy-
szeniem wpywów skarbowych, bez najmniejszego no-

wego nakadu, tak Skarb publiczny urzdzony zostanie,

St Smolka. 7
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e i podobnej anlycypacyi Rzd wicej potrzebowa nie

bdzie, i byt Królestwa oraz jego pomylno, przez re-

gularne opacenie wojska, suby cywilnej, procentu od

dugów uznanych, i przez rozwinicie wszelkich amelio-

racyjnych przedsiwzi, gruntownie zapewnione zostan.

»0d samych wic teraz obywateli przyszy los kraju

zaley, sobie bd winni jego ustalenie, tak jak w prze-

ciwnym razie na siebieby cignli narzekania pokole
nastpnych, gdyby std i z ich winy, nieszczcie jakie

spa na nie miao. Znane Polaków do kraju przywiza-

nie lka si nie pozwala ostatniego wypadku, i kae mi

si z ufnoci spodziewa, i wkrótce powezm z donie-

sie wadz miejscowych wiadomo o uiszczonej w tej

mierze Rzdu i Skarbu nadziei, i e bd mia szczcie,

za porednictwem Ksicia Namiestnika królewskiego, do-

nie Najjaniejszemu Panu o nowym dowodzie prawdy
dawno uznanej, e Polacy zawsze s gotowi dopenia to

wszystko, czego utrzymanie kraju i narodowego Rzdu
wymaga «.

W Warszawie dnia 17 padziernika 1821 roku.

Xawery Xi Drucki Lubecki.

Nr. 35.047. Sekretarz jeneralny:

Kruszyski.

miay ten krok, tak daleko odbiegajcy od biurokra-

tycznej rutyny, nie móg podoba si u góry, w Peters-

burgu, zwaszcza odkd go tam poznano w wietle dono-

sów i komentarzy Nowosilcowa. Gdy nadto »KaIiszanie«,

przywódcy opozycji sejmowej, pospieszyli demonstracyjnie

z wnoszeniem ))antycypacji<( do kas rzdowych, Cesarz

kaza wyrazi niezadowolenie z odezwy i postanowi, sto-

sujc si do rady Nowosilcowa, by na przyszo nie wolno
byo adnemu ministrowi ogasza jakichkolwiek odezw
publicznych, do narodu czy do obywateli, bez aprobaty
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Rady Administracyjnej. Stao si. Minister Skarbu stan
od razu na stanowisku ministra-obywatela i wezwa spo-

eczestwo do pomocy w obronie zagroonego bytu poli-

tycznego, z wyranem przypomnieniem zowrogiego re-

skryptu, w którym bez ogródki zapowiadano krajowi »za-

prowadzenie porzdku rzeczy, wicej zastosowanego do

si jego szczupoci, jeeli nie dowiedzie, e »Królestwo

moe w teraniejszej swej organizacji wydoa z wasnych
funduszów politycznemu i cywilnemu bytowi, którem zo-

stao obdarzone « Grone to widmo nie ustpowao
z przed oczu Lubeckiego. Jeszcze i po dwu latach, gdy

Skarb Królestwa podwign si z niemocy, minister Skar-

bu nie waha si dotkn wyranie tej tak draliwej kwe-

styi w pimie do Sekretarza Stanu, które miao by Ce-

sarzowi dosownie odczytane. Chodzio naówczas o sto-

sunki handlowe midzy Królestwem a Cesarstwem. Lu-

becki pisa: »Wyznam Panu jedne obaw: trudnoci czy-

nione nam ze strony rosyjskiego rzdu wynikaj, zdaje

si, z systemu, który radby wykaza — jak to usio-
wano ju tyle razy — e Królestwo w obecnej swojej

organizacyi (le Royaume^ tel quHl est) nie zdoa utrzyma
si wasnemi siami. Istotnie, jeli im uda si podminowa
nasz handel itd. itd jeli zwaszcza w mojej nieobec-

noci *) chwyc si innych podobnych rodków, nie tru-

*) Lubecki wyobraa sobie w samym pocztku urzdowania,

e bdzie móg i musia uda si niebawem do Drezna i Parya
w sprawach likwidacyi saskiej i francuskiej , skoro tylko zaradzi

pierwszym potrzebom Skarbu. Ob. list do Sobolewskiego z 24. listo-

pada 1821, oraz porozrzucane wzmianki o czekajcej go podróy do

Saksonii i do Francyi w nastpnych listach; o tej samej podróy
jako o blizkiej rzeczy, pisze do Lubeckiego Grabowski, M. S. S.

w r. 1823, 19 marca, 7, 23 maja i 25 lipca. W ostatnim licie dodaje

»Có bdzie z Jego podróy do Parya? Przyznam si, e tak si
boj tego X-cia oddalenia, e yczybym jakiej przeszkody...a

Ta obawa, eby w nieobecnoci Lubeckiego nie zrujnowano ub
przynajmniej nie podkopano caego dziea ju dokonanej przeze
sanacyi finansów, zmuszna go z roku na rok odkada projekto-

7*
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dno im bdzie dowie, e teraniejsza zasobno naszego

Skarbu — to efemeryczna tylko pomylno, która sama
przez si ustanie, po wyssaniu prywatnych fortun. Niech

za tylko raz ustali si takie mniemanie, bdzie mona
posun si daleko (Von peut aller loin)^ a z postpowania,

jakiegoby si wówczas chwycono, wynikoby najwiksze

nieszczcie, ubezwadnionoby bowiem wszelkie wysiki

naszego Rzdu i wtrconoby nasz kraj napowrót w stan

jaowoci przemysowej i w ndz, w której tak dugo by
pogrony... « ^)

Tak przemawia, tak móg przemawia Lubecki do

Aleksandra za porednictwem Sekretarza Stanu. Oczywi-

sty w tem dowód, e zarówno Monarcha, jak obaj polscy

ministrowie zdawali sobie jasno spraw z usposobienia

kó petersburskich, które pragny wyzyska finansowe

pooenie Królestwa do skutecznego zamachu na jego byt

polityczny. Nie wahano si rzeczy nazywa po imieniu:

otwarto budujca, nie krpowana wzgldami dworskiej

etykiety; rzecz sama bya zanadto jasna, oczywista.

Nim jednak minister Skarbu móg w tym tonie prze-

mawia, zanim w pótora roku po objciu urzdowania
móg stwierdzi t pomyln zasobno polskiego Skarbu

i upatrywa w niej susznie ródo spotgowanej zawzi-

toci biurokratycznych kó Petersburga, musia dokona
w tym krótkim czasie zupenego przeobraenia caej skar-

bowej administracyi. Donioso i skuteczno dokonanej

sanacyi da si tylko oceni, jeeli wejrze w ropaczliwy

istotnie rozstrój finansów ku schykowi roku 1821. Bya to^

w caem tego sowa znaczeniu, walka o byt Królestwa, pod

hasem, wyrzeczonem w odezwie ministra do Rad Woje-

wódzkich. Walka tem rozpaczliwsza, e haso przez mi-

nistra rzucone, wywoao wprawdzie na razie wcale przy-

wan podró; wreszcie likwidacya saska, jako atwiejsza, ukoczona
zostaa w Warszawie w r. 1828, francuska za speza na niczem;

zdecydowany ju w r. 1830 wyjazd Lubeckiego do Parya wstrzy-

maa rewolucya lipcowa.
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chylny odzew poród obywatelstwa, zrozumiane i oce-

nione ze stanowiska narodowego, wkrótce jednak — rzecz

ludzka i naturalna — w miar nasilenia fiskalnej ruby,

spoeczestwo Królestwa coraz bardziej zapominao o ko-

niecznej obronie zagroonego bytu i gono, z oburzeniem

poczo sarka na ucisk » nie do zniesienia«...

W tym szybkim, zrozumiaym zwrocie opinii zjadliwa

krytyka rodków, których j si Lubecki, doznawaa y-
wej podniety z Petersburga, a raczej z dwóch jego poste-

runków nad Wis: z Frascati, gdzie mieszka Nowosil-

€0W, i z Belwederu. Nowosilcow by zwaszcza niezmor-

dowany. On to przedewszystkiem podszczuwa W. Ksicia

Konstantego na nowego ministra Skarbu, straszc go

wzrastajcem oburzeniem ludnoci, rozjtrzonej fiskalnym

uciskiem Lubeckiego. On nietylko na posiedzeniach Rzdu
sprzeciwia si energicznie wszelkim projektom Lubec-

kiego, zmierzajcym do dwignicia finansów, i krytyko-

wa ich »nielegalno«, ale zarazem rozprzestrzenia sze-

roko przez swych patnych ajentów gone echo dyskusyi

na posiedzeniach Rady Administracyjnej, podniecajc przez

to wród publicznoci nieprzychylny dla Lubeckiego na-

strój. On od dawna dobrze zna Lubeckiego i z góry by
przekonany, e jeli czyja, to Lubeckiego rka moe fi-

nanse kraju wyprowadzi z pooenia bez wyjcia. W po-

owie lipca dosza go pierwsza wiadomo o nominacyi

Lubeckiego; w lot te pospieszy z raportem do Peters-

burga, uspokajajc kamliwie stroskanego Monarch, e rok

biecy nietylko nie zamknie si deficytem, ale wykae
nawet kilka milionów przewyki przychodów nad roz-

<5hody; on, ten sam Nowosilcow, który w lutym tego sa-

mego roku wystawia tak jaskrawo rozpaczliwy stan fi-

nansów Królestwa, naglc wymownie o zasiek 2 milio-

nów rubli ze Skarbu rosyjskiego, o t jedyn desk zba-

wienia w pooeniu bez wyjcia...

Sprzeczno ta wprowadzia Nowosilcowa w do
kopotliwe pooenie wobec Cesarza. Wszake to on, wPe-
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nomocny Delegowany J. C. Moci«, zajty by szczególnie^

w ostatnich zwaszcza latach, ))czuwaniem« nad finansami

Królestwa; caa skarbowa administracya znajdowaa si
pod »impulsem« Nowosilcowa, jak póniej wyraa si
delikatnie wobec Cesarza — Lubecki. Musiao to wic
przecie enowa »Senatora« e, niedalej jak w lutym

alarmowa Monarch i sta si przez to, podobno mimo-

woli albo nawet wbrew wasnej woli, intellektualnym

twórc gonego reskryptu z 25 maja, w lipcu za uczy-

ni pocieszajce ))odkrycie« — to wasne wyraenie No-

wosilcowa — e Skarb Królestwa znajduje si w stanie —
kwitncym. Poradzi sobie na poczekaniu: ta omyka —
to wina, nie jego naturalnie, ani nawet ministra, którega

dotd zaszczyca swoj protekcy, od niedawna za, wie-

trzc jego rychy upadek, przestawa ju popiera; to wina

jednego z Jeneralnych Dyrektorów w Komisyi Skarbu,

naczelnego szefa rachunkowoci, Ludwika Platera. wTen

czowiek — pisa Nowosilcow do Aleksandra — nie majcy
adnego dowiadczenia, pochonity zupenie przez swe chi-

meryczne teorye, wnosi na nieszczcie metafizyk nawet

i w cyfry... «*) Ciekawe wyraenie; tak w jzyku Nowo-
silcowa nazywaa si uczciwo, rzetelno, ciso, nie-

zachwiana odporno wobec wszelkich z góry wskazówek

co do faszowania bilansów. W tych za czasach, midzy
lublaskim a weroskim kongresem, na samo wspomnie-

nie »metafizyki«, przed oczyma cesarza Aleksandra sta-

wao zaraz widmo niemieckich uniwersytetów, Sanda,

burszenszaftów, sprzysie, attentatów i rewolucyi.

Na szczcie nie moe by o to sporu, po czyjej stro-

nie suszno: po stronie »chimerycznego metafizyka« czy

te realistycznego do szpiku koci ))Senatora«; tu cyfry

rozstrzygaj.

Zausznik Nowosilcowa, bezporedni Lubeckiego po-

przednik, doprowadzi istotnie finanse Królestwa do stanu

rozpaczliwego, w cigu lat czterech swojego ministerstwa,

penic swe obowizki, wbrew konstytucyi, pod nieusta-
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jcym »impulsem« swojego protektora. By to Wgleski,
Jan Wgleski, nie dosy osawiony, jak wida z suchych,

ale wymownych cyfr i rachunków, rzucajcych zupenie

niespodziewane wiato na czteroletni administracy tego

ministra Skarbu. Tylko w Królestwie Kongresowem, pod

opiek wszechpotnego Nowosilcowa, móg taki czowiek,

ju raz minister Skarbu za Ksistwa Warszawskiego i na

tern stanowisku skompromitowany haniebnie, tylko w Kró-

lestwie, pod rzdami takiego Namiestnika i przy indolen-

cyi ministrów, terroryzowanych przez komisarza J. C. Mo-

ci, móg Wgleski wynie si po raz wtóry na stano-

wisko ministra Skarbu, wygryzszy ma takiej zasugi

i tak czystego charakteru, jak Matuszewic. Do celów No-

wosilcowa nadawa si wybornie, z swoj przeszoci

starego patryoty. Legionisty, który po upadku Legionów

pod przybranem nazwiskiem wróci do kraju i kry si

przed najezdcami, a go Ksistwo Warszawskie znów jako

Wgleskiego wywiodo na widowni publiczn. Cokol-

wiek tam mówiono o jego administracyi skarbowej za

czasów Ksistwa, w oczach ogóu osaniaa go niele —
przeszo tuacza po upadku ojczyzny. Gdy po raz pierw-

szy zosta ministrem, ju wówczas wprawdzie surowo s-
dzili go ludzie zacni a dobrze wtajemniczeni w history

»pana Budzyskiego« — pod tem bowiem nazwiskiem

wróci by Wgleski z Legionów. Stolnik litewski, Józef

Czartoryski, nie kry si wówczas z do drastyczn opi-

ni o tym finansowym geniuszu: »Jeeli pan Wgleski
tak zarzdzi skarbem publicznym, jak rzdzi interesami

mojego zicia i jego brata, e dotd oba nie wiedz, co

maj i czy co maj. Skarb si wkrótce bankrutem ujrzy«.

Skutek pokaza, e to nie by zy jzyk, nie przeszkodzi

jednake dawnemu Legionicie wspi si powtórnie po

ministerstwo Skarbu. Nowosilcow przepada za ludmi,

otoczonymi aureol patryotyzmu z czasów modoci, a z sze-

rokiem na staro sumieniem. Mia takich niestety sporo

poród swoich narzdzi, na wyszych stanowiskach i ni-
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szych: trzeba byo dopiero takiego Ronieckiego, zby
spodlony w subie Nowosilcowa — mimo swojej prze-

szoci, mimo chway bojowej w walkach o niepodlego
— upad w opinii tak nizko i bezpowrotnie i sta si ta-

kim przedmiotem powszechnej wzgardy... 5)

Matuszewic, ustpujc ze stanowiska ministra Skarbu,

tumaczy si z tego kroku przed przyjaciómi. Wszystko

by gotów znie<5, by nie opuszcza wanego posterunku;

wszystkie szykany cierpia i milcza. wLecz — mówi —
kiedy teraz sadzaj obok mnie jako kontrolera moich czyn-

noci tego zodzieja Okoowa, przekonywam si widocznie,

e mnie si chc pozby; Okoow to jest smród; koo tego

gnoju siedzie, byoby ostatni podoci« 6). Tak nomina-

cya Okoowa na Dyrektora Jeneralnego w Komisyi Skarbu

wygryza ostatecznie Matuszewica w r. 1817, w pótora

roku po objciu urzdowania w Królestwie; Okoow za
by, w caem tego sowa znaczeniu, mem zaufania No-

wosilcowa. Kto wie jednak, czy i bez tej kropli goryczy

Matuszewic byby dugo pozosta na stanowisku. Mia
wprawdzie dopiero 52 lat, by jednak schorowany, poda-

gra tygodniami caymi nie pozwalaa mu przychodzi do

biura; i bez koleestwa zatem z czowiekiem, którego

mia za zodzieja, czu dobrze zanadto wielkie brzemi
odpowiedzialnoci; by to czowiek sumienny, wiaty, ze

skarbowoci praktycznie obeznany, musia wic zdawa
sobie dokadnie spraw z trudnoci pooenia, w jakiem

znajdowa si Skarb Królestwa, mimo wszelkich pozorów

pomylnoci za jego urzdowania. Widzia jasno sw nie-

moc, jeli nie zdoa si obroni przeciwko narzuceniu

takiego Okoowa na swego pomocnika we wasnem mini-

sterstwie. Umia za patrze w przyszo. Wola wic
zawczasu ustpi, z opini, e » zostawi w Skarbie mi-

liony<(. W rzeczywistoci mia t zasug, e wiza koniec

z kocem, dopóki urzdowa. Ustpujc, nie móg nie

przewidywa, e w przyszoci bdzie to coraz trudniej,

chociaby zarzd Skarbu w czystych pozostawa rkach.
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Ju bowiem w r. 1817 spad na budet Królestwa ciar
utrzymywania polskiego wojska, na które w poprzednich

latach awansowano fundusze z Petersburg-a, w czasie or-

ganizacyi armii pod wodz W. X. Konstantego i w pier-

w^szym jeszcze roku po ogoszeniu Królestwa Kongreso-

wego. W roku 1814 awansowano 5,257.593 zp., w nast-

pnym roku 29,788.166 zp., w pierwszym roku Królestwa

26,061.309 zp., do czego Skarb Królestwa dooy jeszcze

od 1 czerwca 1815 do koca grudnia 1816 przeszo 11 mi-

lionów (11,542.000 zp.). Poczwszy od r. 1817 urway si
awanse, których suma ogólna, przeszo 66 milionów zp.,

przyrosa do ogólnego dugu krajowego o niewiadomej

zupenie cyfrze, niewiadomej, dopóki nie ukoczono likwi-

dacyi pretensyi ssiednich rzdów i poddanych Królestwa

z epoki Ksistwa Warszawskiego, dopóki wreszcie nie

stwierdzono dokadnie zalegoci do wypacenia z ostatnich

budetów Ksistwa, o ile ich nie mona byo uwaa za

umorzone. Same t ostatni pozycy obliczano na 100

z gór milionów ').

Daleko zatem byo, i za ministerstwa Matuszewica,

do tej legendarnej pomylnoci finansów, jakiej tradycya

utrwalia si po jego ustpieniu. On jednak mia t za-

sug, e w zarzdzie finansów jaki ad utrzymywa,

oszczdza, ile monoci, i paci zalegoci z epoki Ksi-

stwa. To te jeszcze i rok 1817, w cigu którego Matu-

szewic ustpi, zakoczy si drobnym jedynie niedoborem

w zakresie suby biecego roku, nieznacznym a pokry-

tym sowicie oszczdnociami w obrbie suby ubiegych

lat, cho ju w tym roku ustay awanse petersburskie na

utrzymanie armii, a wojsko pochono naraz 20 milionów

z 46 milionów rzeczywistych wpywów na poczet bie-
cego roku. Dziki oszczdnociom Matuszewica, rok ten

zamknito jeszcze sporym zapasem 12 z gór milionów

zp., sum tylko o pó miliona nisz od tej, jaka wedug
rachunków powinna bya znale si w kasach 31-go

grudnia 1817; to szczegó, który — rzecz jasna — nikomu
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nie by znany, oprócz najbliej chyba wtajemniczonych s).

Prawda, e Nowosilcow, który od ustpienia Matuszewica

szczególniejsz opiek rozcign nad administracy skar-

bow, same pocztki nowego ministerstwa przepdzi w Pe-

tersburgu ^) . .

.

W nastpnych latach budet wojskowy rós nieustan-

nie, w miar rosncych wymaga W. Ks. Konstantego;

z 20,700.000 (1817) skoczy odrazu na 25,000.000 (1818);

w nastpujcych z kolei latach wynosi 30,725.000, 30,468.000,

30,701.000*; na r. 1822 W. Ks. Konstantyda 31,503.896 zp.

Najlepsza gospodarka nieatwoby wydoaa takim cia-
rom, w ówczesnem pooeniu materyalnem Królestwa, bez

nakadania nowych podatków, co uwaano za niemoebne,

u góry i u dou. Z gospodark, jak zaprowadzi Wgle-
ski, ruina zbliaa si szybkim krokiem. W roku 1818 wy-

datki suby roku biecego podskoczyy na 61 milionów

(z 46 milionów roku poprzedniego), z czego tylko 5 mi-

lionów przypado na powikszenie wojskowego budetu;

w nastpujcych latach zmniejszyy si, co prawda^ wy-

datki o 2—3 milionów, w miar coraz wikszego braku

gotówki w kasach rzdowych, bd co bd jednak prze-

kraczay o 12—13 milionów sum wydatków r. 1817. Je-

dne tylko wprowadzono oszczdno: w paceniu najpil-

niejszych dugów, zalegoci budetów z epoki Ksistwa,

chocia co roku na poczet lat ubiegych wpywao zna-

cznie wicej, nieli wydawano. Od roku 1817 mianowicie

do koca 1820 wpyno do kas rzdowych na poczet lat

ubiegych o 17 milionów wicej ni wypacono tytuem
zalegoci z tego okresu; wszystko to poszo na potrzeby

biece, a dug krajowy wzrós tym sposobem o now
sum 17 milionów, dug pilny, bez pokrycia i nawet bez

jakiejkolwiek myli o pokryciu. Tak »sza suba« — w ten

sposób si wyraono — póki starczyy zapasy Matusze-

wica (12 milionów), póki wpywy na poczet lat ubieg)/ch

wydawano bez troski i bez sumienia, wstrzymujc wy-
pat zalegoci; «sza suba» jeszcze dalej, póki w ka-
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sach rzdowych starczyo depozytów i kaucyi, funduszów

obcych, nienaruszalnych, z których Wgleski czerpa bez

adnego skrupuu, a w kadym razie bez niczyjego upo-

wanienia do takiej operacyj, chyba e go do tego upo-

wani na wasn rk Nowosilcow, woddany w owych
latach przedewszystkiem sprawom Skarbu Królestwa« ^^).

Suma depozytów, karygodnie w ten sposób naruszonych,

dosza w roku 1821 do kilku milionów. Gdy i to ródo
byo na wyczerpaniu, zaczto ebra o dwa miliony rubli

z Petersburga, z zapowiedzi, e bez takiego zasiku —
»suba stanie«. I oszczdnoci zaczto projektowa, i jakie

oszczdnoci: najpierw redukcy wszystkich pac o 40%^
a nastpnie redukcy wojska o 10.000 ludzi, pomys nie

trudny, lecz niebezpieczny, o którym dawniej Wgleski
nie poway si wspomnie, w obawie naraenia si W.
Ks. Konstantemu; za ten te pomys dosta ostatecznie dy-

misy^^). On i w ubiegych zreszt latach powstrzymywa
wedug monoci wypaty rozmaitych pozycyi objtych

budetem, takich zwaszcza pozycyi, które miay na celu

podniesienie ekonomicznych si spoeczestwa a zarazem

mogy da zarobek ubogiej ludnoci. Na tem polu by nie-

zmiernie oszczdny i pomysowy; przy zamkniciu rachun-

ków za rok 1820 wykaz niewypaconych kwot z tytuu

takich pozycyi, z caego czasu urzdowania Wgleskiego,
dosiga powanej sumy 9 milionów zp. (8,958.491). Za to

na inne cele, obchodzce Ministra osobicie, zawsze mu-

siay znale si potrzebne fundusze. aska Namiestnika

bya mu zawsze i potrzebna i wiele warta; jej to przecie

zawdzicza osobist gratyfikacy za tak administracy

Skarbu, poród wzrastajcego w przeraajcy sposób defi-

cytu, gratyfikacy w powanej kwocie 150.000 zp.; to te
i pensya Namiestnika, wynoszca w r. 1817 tylko 120.000

zp., podskoczya ju zaraz w nastpnym roku do 150.000

zp., a w r. 1820, gdy nawet naruszone depozyty ju byy
na wyczerpaniu, do 200.000 zp. ^^). Nie przesadza Lu-

becki, jeli po objciu urzdowania, wejrzawszy bliej
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W te wymowne szczegóy, pitnowa dawn administra-

cy Skarbu jako wwystpek urzdników« ^^).

Jednej rzeczy nie mona zarzuci Wgleskiemu,
eby nazbyt wysoko preliminowa dochody kadego roku

w swoich budetach i tem udzi Namiestnika albo kole-

gów. Jeli ich udzi albo wprost oszukiwa, to wykazami
stanu kasy przy zamkniciu kadego roku, gdzie zawsze

figuroway pocieszajce zapasy, zamiast rzeczywistego a co-

raz groniej wzrastajcego niedoboru. Suy ku temu naj-

prostszy rodek: pomiszanie depozytów z rzeczywistym

zapasem, specyalno administracyi skarbowej za czasów

urzdowania Wgleskiego. W kadym jednak budecie

przewidywa niedobór, i to woale pokany, w wysokoci

mniej wicej jednej wierci caego budetu: 10,043.591

(1818), 9,612.333 (1819), 8.028.355 (1820), bez adnego, ro-

zumie si, projektu pokrycia deficytu, choby jak poy-
czk, co swoj drog nie wstrzymywao administracyi by-

najmniej od wydatków w budecie nieprzewidzianych,

))Z mocy szczególnych upowanie Rzdu«, równie —
rzecz jasna— bez adnego pokrycia. Jak to byo moliwe?
Na co oddawna istniaa Izba Obrachunkowa, kosztujca

co roku przeszo 200.000 zp.?^'^) To pewne, e nie jeden

Wgleski zasugiwa na suszny wyrok Lubeckiego, nie

on jeden by winien »wystpku<(. Co do innych ministrów,

mona przypuszcza, e dziwili si finansowej gowie ko-

legi, gdy co rok przewidywa niedobór a kady rok za-

myka przyzwoitym zapasem w kasie. Rzecz bya uatwiona

przez najniedoniejszy — moe nawet i wyrafinowany —
sposób ukadania budetu ^^). Sejm zebra si dwa razy

w czasach urzdowania Wgleskiego, nie mia jednak

nic do czynienia ani z budetem ani z kontrol nad go-

spodark ministra Skarbu. wBudet konstytucyjny«, wedug
samego brzmienia konstytucyi r. 1815 obmylany najnie-

fortunniej, zawsze by tylko w projekcie. W kontroli za
wyrcza reprezentacy narodu ^^), wbrew konstytucyi. Pe-
nomocny Delegowany J. C. Moci, Senator Nowosilcow,
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protektor Wgleskiego i — wspópracownik. Gorliwy ten

ordownik Skarbu Królestwa w sprawie dv/umilionowej

jamuny ze Skarbu rosyjskiego, gotów by wznie si
nawet do lirycznego patosu, gdy t spraw u Cesarza po-

piera wymownym obrazem gryzcej troski, jakiej z po-

wodu rozpaczliwego stanu finansów doznawa stary Na-

miestnik, ce respecahle vieiUard^ wedug utartej termino-

logii Nowosilcowa ^') . .

.

atwo te poj, jak nie na rk by panu Senatorowi

cay ten ((niepotrzebny alarm)), który wybuch w bezpo-

redniem nastpstwie reskryptu z 25 maja. Sam Nowosil-

cow wprawdzie przyczyni si do niego swoimi raportami

o pooeniu finansowem Królestwa. Co innego jednak zu-

penie mia naówczas na celu; wyranie przecie pisa do

Aleksandra, e wszystko bdzie dobrze, jeeli z Peters-

burga rosyjski minister Skarbu nadele przyobiecane ruble.

Spodziewa si, e 2 milionami rubli zaata si najnaglejsze

potrzeby; tymczasem — myla moe — nowe jeszcze de-

pozyty wpyn do kas rzdowych, ))sól austryacka((, prze-

znaczona na spacanie dugów krajowych, przyniesie ró-

wnie w gotówce par milionów; tak wic maszyna pój-

dzie dalej dotychczasowym trybem, na razie obejdzie si

bez dotkliwych kopotów, nie bez poytku dla osobistych

a zawsze rozstrojonych interesów pana Senatora, zanim

dojrzeje nieuchronne bankructwo publicznego Skarbu Kró-

lestwa, wobec którego inn zupenie taktyk zawczasu si

przygotuje. Ze stanowiska politycznego, ))niefortunny (( ten

reskrypt majowy by w oczach Nowosilcowa un faux pas,

w caem tego sowa znaczeniu: odkrywa przedwczenie

karty . . . Nie szczdzi te w swych raportach delikatnej

krytyki temu aktowi, nie mogc w sdzie o takiem obja-

wieniu Najwyszej woli wyraa si zupenie swobodnie.

"Wobec alarmu wród urzdników i w caem spoecze-

stwie, pod wraeniem reskryptu, domagajcego si rady-

kalnej sanacyi rozstrojonych finansów, Nowosilcow — rzecz

naturalna — musia przynajmniej ca akcy w sprawie
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sanacyi pochwyci w wasne rce. Do tego miay suy
a dwa z kolei specyalne komitety, które obradoway
w mieszkaniu ))Penomocneg'o Delegowanego J. C. Moci ;«

ju z pierwszym komitetem niezgorzej posza sprawa,

w drugim zasiedli sami, bez adnych zastrzee, zausznicy

Nowosilcowa, z Okoowem na czele. Wgleskiego — to

naturalne — gotów by teraz Nowosilcow »powici;«
by ju, bd co bd, zanadto skompromitowany, narazi

si wreszcie W. Ks. Konstantemu projektem redukcyi woj-

ska; nie byo ju powodu kruszy za niego kopii: der

Mohr ha seine Schuldigkei getan I on sam zreszt

i inni wysi urzdnicy Komisyi Skarbu, przeraeni re-

skryptem z 25 maja, nie byli ju tak powolni w stosunku

do Senatora, z wyjtkiem jednego Wichliskiego, Dyre-

ktora Jeneralnego, który nie przestawa widocznie wierzy
w gwiazd Nowosilcowa. Zdaje si zatem, ze Nowosilcow

mia w Okoowie upatrzonego kandydata na przyszego

ministra Skarbu, po nieuchronnej dymisyi Wgleskiego*)
Wszystko znów byo na dobrej drodze... tak si zdawao
panu Senatorowi; z Frascati szed raport za raportem o po-

mylnym stanie finansów; wtem, rzeczywicie jak grom
z jasnego nieba, spada na gow Nowosilcowa prawdziwa

katastrofa: Lubecki — ministrem Skarbu . .

.

Taki by stan finansów, gdy Lubecki obj urzdo-
wanie. On sam nawet tego si nie domyla, cho wie-

dzia dobrze o niepomylnem pooeniu Skarbu a przez

*) Jest to jedynie przypuszczenie, za którego wielkiem prawdo-
podobiestwem przemawiaj liczne fakta, ob. 7 przypisek do niniej-

szego rozdziau. Do tego te przypisku odsyamy w ogólnoci dla

uzasadnienia powyszej charakterystyki stanowiska i dziaalnoci

Nowosilcowa w czerwcn i w lipcu 1821, bezporednio przed ogo-
szeniem nominacyi Lubeckiego.
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kilka ostatnich tygodni pobytu w Wiedniu lcza nad

papierami, które mu przysano z Warszawy, by si zapo-

zna ze stanem rzeczy, zanim do Warszawy przybdzie.

Kasy puste, w dosownem tego sowa znaczeniu; depozyta

wyczerpane; wojsko nieopacone; zalego, o któr upo-

mina si niecierpliwie W. Ks. Konstanty, dosza do 3,700.000

zp. ^8). Skarb Królestwa by w pooeniu prywatnego czo-

wieka, marnotrawcy, który dla zaspokojenia niezbdnych

potrzeb szuka musi kredytu, drogiego, z krótkim termi-

nem, u ))bankierów« miejscowych, i to jakich bankierów.

Powaga Lubeckiego odniosa wkrótce ten smutny istotnie

tryumf, w dwa tygodnie po objciu urzdowania, e ban-

kierzy warszawscy decydowali si poyczy Skarbowi pó
miliona; w miesic póniej ju sam Berek Szmul gotów

by dopoyczy drugie 500.0000 zp., a za przykadem Berka,

inni » bankierzy « wkrótce ofiarowali <(W razie gwatownej
potrzeby)), dalsz poyczk 800.000 zp. na 2 miesice.

Nie byo innej rady, jak uciec si do wstydliwego zasiku

z Petersburga, który od roku z góry by niemal przyobie-

cany; Lubecki stara si go tylko ubra w przyzwoit

form, usuwajc wszelki pozór niebezpiecznej — ze sta-

nowiska politycznego istotnie niebezpiecznej — jamuny.
Domaga si mianowicie przyobiecanych dwóch milionów

tytuem zwrotu awansów na utrzymanie rosyjkiego woj-

ska, które stao garnizonem w Warszawie; danie naj-

suszniejsze, o ileby Skarb rosyjski nie mia w zamian

pretensyi za awanse na rzeez polskiego wojska z lat

1814—1816, które sigay 66 milionów zp. Kilka tygodni

toczy si w tej sprawie korespondencya z ministrem Se-

kretarzem Stanu; Lubecki, mimo kilkakrotnej odmowy,
coraz to z innej strony uzasadnia pretensye polskiego

Skarbu do bezzwocznego zwrotu wypaconych awansów,
bez wzgldu na obrachunki z rosyjskim Skarbem, które

mona pozostawi przyszoci. Lkajc si, e bez tych

dwóch milionów lada dzie )»suba stanie«, zmienia front,

rezygnuje ju ze zwrotu awansów i prosi o ))poyczk«
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W tej samej wysokoci, o któr w Petersburgu atwiej ni-

li w Warszawie; Skarb Królestwa spaciby j w nast-

pnym roku. Napróno; w poowie grudnia nadchodzi z Pe-

tersburga ostateczna odpowied, eby zaniecha bezwa-

runkowo dalszych stara o jakiekolwiek ))wsparcie«, inaczej

bowiem podnios si zaraz reklamacye w sprawie tych

kilkudziesiciu milionów, które Rosya ma do dania za

awanse na organizacy polskiego wojska ^^j. Dobrze si
stao; ze stanowiska politycznego nie byo czego aoway
e Królestwo obeszo si bez tej niebezpiecznej pomocy,

dziki — nie Lubeckiemu, który w rozpaczliwem tern po-

oeniu nie liczy si naleycie ze wzgldami politycznymi,

ale wskutek niesychanego równie rozstroju finansów Ro-

syi w ostatnim roku ministerstwa Gurjewa; sam Cesarz

nie poway si wówczas da tych 2 milionów na po-

trzeby Królestwa, choby tytuem krótkoterminowej po-

yczki 21).

Lubecki musia sam sobie radzi. Liczy na pomylny
skutek padziernikowej odezwy: »wiem, e obywatele za-

dosy uczyni wezwaniu w miar monoci*. Istotnie, an-

tycypacya wpywaa na razie do obficie i wypeniaa
pustki w kasach rzdowych, po 3 miesicach przyniosa

2,200.000 zp.; co prawda, byo to tylko przedwczesne zu-

ywanie dochodów przyszego roku^^) Inny opuciby moe
rce, sprawdziwszy taki rozmiar ruiny, o jakim nie mia
wyobraenia, obejmujc urzdowanie. Lubecki pisze pod

koniec padziernika: wPrzyznam si, e ja wierz w moje
szczcie, bo szczerze, otwarcie i gorliwie pracujc,

nietylko e nie bd opuszczonym, ale wszyscy mi po-

mog«2^). W to swoje szczcie nie przestawa wierzy,

mimo mnocych si przeciwnoci, zawodów i rozczaro-

wa. W tej wierze czerpa siy do pracy, jakiejby inna

natura, mniej elazna, nie podoaa. »0d pitej zrana do

pitej popoudniu codzie pracuj« — pisze pod koniec

1821 r. — »i po obiedzie gotuj si dc pracy nastpnego
dnia, bo mi odczytuj akta w rzeczach jutrzejsz prac
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skada majcych... «
24), W takich opaach, w cztery mie-

sice po objciu urzdowania, odzywa si z waciw so-

bie prostot i szczeroci: wTrzeba prawd powiedzie; ja

nie przyjem obowizku na mnie woonego jako pra-

ktyczn majcy znajomo; caa moja nauka jest gorliwo,

pracowito i wiele szczcia, duo uporu i niemao
zuchwaoci « ^^). W miesic za po tem: ))To jest rzecz

pewna, e jaka jest nad nami Opatrzno, bo gdybym
nie mia dochodów z soli przez konwency berlisk i wie-

desk zwikszonych i przez usunicie dawnej antrepryzy,

gdybym nie mia blizko w trójnasób ju teraz zwikszo-

nych dochodów z konsumpcyi, adna moc nie potrafiaby

postawi nas w monoci opacenia nalenoci wojska i listy

cywilnej, juby wszystko stano ...« ^s).

Nigdy moe i nigdzie chyba nie byo ministra Skarbu,

który tak cikie przeszed pocztki. Majc wyjecha do

Petersburga w interesach publicznych pierwszorzdnego

znaczenia, pisa otwarcie w marcu 1822: ))Nie wyjad std,

póki mi 2 milionów nie wylicz, bo wtenczas tylko nie in-

teresa nademn, ale ja nad nimi gór wezm; wtenczas

tako bd mia spokojne nocy, nie tak, jak dzi, bo miao
powiem, e nie pojmuj, jak to mona by spokojnym

wtenczas, kiedy si od dnia do dnia yje . .
.«^'^). Te 2 mi-

liony, to miaa by jedynie ))kaucya« pewnej kompanii, od

której obowiza si paci 9o/o, jeliby projektowany in-

teres nie zjedna sobie w Petersburgu aprobaty Cesarza! ^8).

Lichy rodek chwilowego zaatania dziur w pustej kasie.

Po trzech zaledwie latach, na pocztku r. 1825, ce-

sarz Aleksander, przegldajc z ywem zainteresowaniem

sprawozdanie z obrotu gównej kasy Królestwa w r. 1824,

zapyta ministra Sekretarza Stanu, czy wrzeczywiciecc (r4-

elleme^it) iesi tam IIY2 milionów, gotówk IIY2 milionów?

Na zapewnienie za Grabowskiego, e to fakt niewtpliwy,

e te 1172 milionów, to najrealniejsza gotówka a nie jaka
fikcya buchalteryczna, Cesarz zgorszy si takiem nagroma-

dzeniem lecych kapitaów i kaza napisa do Lubeckiego,

St. Smolka. 8
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czyby nie naleao obmyle jakiej korzystnej fruktyfika-

cyi tych milionowych zapasów w rosyjskich instytucyach ^9).

Rosya nigdy, a zwaszcza w pierwszych latach minister-

stwa Kankryna nie moga si uskara na zbyteczn obfi-

to gotówki. Wówczas Lubecki móg spa spokojnie, w tak

krótkim stosunkowo czasie po tych kilku desperackich

miesicach, kiedy napróno baga o 2 miliony krótkoter-

minowej poyczki ze Skarbu rosyjskiego, pociesza si
usunem zaufaniem Berka, a tylko ))kaucya« finansistów

warszawskich, wniesiona do gównej kasy za wysokim
procentem — pozwolia mu wyjecha do Petersburga, dla

skutecznego dopilnowania najywotniejszych spraw eko-

nomicznych Królestwa...

W cigu kilku nastpnych lat pomnaay si nieustan-

nie zapasy kasowe Skarbu Królestwa Kongresowego, przed-

miot coraz wikszej zazdroci rosyjskiego ministra Skarbu,

który zawsze by w chronicznych kopotach. Ju na po-

cztku owego r. 1825, kiedy Cesarza tak uderzya obfito
nagromadzonej gotówki, zapasy te (gotówka i papiery)

przekroczyy sum 20 milionów zp., rosnc za z roku na

rok (z wyjtkiem r. 1828), 29 listopada 1830 dosigy 34

z gór milionów zp. ^o). Przewyka aktywów Skarbu nad

passywami (bez wzgldu na dug krajowy z dawniejszych

czasów), przewyka wykazana ju z kocem r. 1822 w kwo-

cie 7,451.000 zp., dosza w kocu 1824 do sumy 40,578.000,

a w dniu wybuchu powstania przekroczya 89 milionów ^^).

Dochody Skarbu, które w chwili objcia urzdowania przez

Lubeckiego wynosiy w obrbie suby roku biecego
54,900.122 zp., wzmogy si w r. 1829 o 20 blizko milio-

nów, do sumy 74,318.232 zp. Co jednak szczególnie cha-

rakterystyczne, to pewna, nieznaczna fluktuacya tych do.

chodów w czasie caego urzdowania ministra Lubeckiego.

Podskoczywszy zaraz w r. 1822 do wysokoci 68,481.773

zp. (o 14 z gór milionów), spadaj w roku nastpnym
blizko o 4 miliony, utrzymuj si przez 3 lata na wyso-

koci 65—66 milionów, dopiero za w r. 1827 przekraczaj
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znów sum roku 1822 (69,132.394 zp.), i zachowuj ju
w trzech nastpnych latach sta tendency wzrostu. Znak

to widoczny, e ad, wprowadzony przez Lubeckieo^o w ad-

ministracyi Skarbu podniós odrazu sum dochodów o 187o>

do czego, swoj drog, niemao przyczynio si wyszuka-

nie jednego, nowego a wydatnego róda (reorganizacya

poborów konsumpcyjnych), oraz natenie ruby fiskalnej

w pierwszym roku urzdowania, pod wpywem rozpaczli-

wego stanu finansów. Kampania r. 1822 dozwolia ju je-

dnak nowemu ministrowi zwolni odrazu i zagodzi na-

tone dziaanie ruby fiskalnej, co sprowadzio natych-

miast znik dochodów o 5-35o/o; prawda, e byy to lata

dla rolniczego kraju szczególnie cikie, lata zupenego
zastoju w handlu zboowym. Dopiero po paru latach, wród
staego dwigania si spoeczestwa pod wzgldem eko-

nomicznym, ustali si normalny mniej wicej coroczny

dochód Skarbu, bez przedsibrania adnej reformy poda-

tkowej, z naturaln, powoln tendency zwyki (2-37o,

4-757o) ^^)- Nie podnosz si zgoa w cigu caego urzdo-

wania Lubeckiego t. zw. ))dochody stae«*). Po drobnej

*) W urzdzeniach skarbowych Królestwa Polskiego rozróniano,

wedug tradycyi Ksistwa Warszawskiego, dochody stae i niestae.

Do pierwszych zaliczano rozmaite kategorye podatków gruntowych,

midzy którymi najwaniejsz rubryk stanowia t. z. »ofiara« oraz

»kontyngens liwerunkowy«, nastpnie podatki od mieszka i podatki

osobiste (rekrutowe od ydów i Mennonitów, oraz podatek od ofi-

cyahstów i suby dworskiej). Do drugiej: co, opaty konsumpcyjne,

od wyrobu wódki, od patentów propinacyjnych, stempel, monopol

solny i tytoniowy, loterya, nadwyka dochodów z poczty i z men-

nicy, mostowe, kary sdowe i pohcyjne. Osobno prowadzono rachu-

nek dochodów z dóbr narodowych, nadto utrzymywano wreszcie

jeszcze osobn rubryk »rozmaitych dochodowa, do których, oprócz

jedynego wydatniejszego róda, tj. relucyi szarwarków (w r. 1829

cokolwiek nad 3-27o ogólnego dochodu pastwowego), zaliczano róne
bdto przypadkowe bd zupenie nieznaczce dochody (Dziennik

praw itp.). Ob. Bloch, Finanse Królestwa Polskiego str. 5—16 i tabl.

I—IV. Chcc z tych tablic obliczy cyfry podatków bezporednich

i porednich, naley wydzieli z tabl. I i II sumy, zamieszczone w od-

powiednich szczegóowych rubrykach.

8*
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zwyce w latach nat/onego dziaania ruby fiskalnej

(16,351.000 zp. w r. 1821, 16,732.000 zp. w r. 1822, 16,826.000

w r. 1823), znia si nawet nieznacznie suma dochodów
staych, utrzymuje si w nastpnych 5 latach mniej wi-
cej na wysokoci 1672 milionów i dopiero w r. 1829 wznosi

si znów nieznacznie do 16,591.000 zp., nie dosigajc
cyfr z r. 1822 i 1823. To samo zjawisko spostrzega si
w obrbie gównej kategoryi »dochodów staych «, tj. w po-

datku gruntowym, w rozmaitych jego przestarzaych po-

staciach, z czasów jeszcze przedrozbiorowych. Rok 1821

przyniós w tej rubryce dochodów 11,172.000 zp., rok 1829

jedynie o 116.000 zp. wicej, tyle okrgo, co i lata po-

przednie, z wyjtkiem dwóch lat szczególniejszego nat-

enia ruby fiskalnej, 1822 i 1823, kiedy podatki gruntowe

dosigy 11,514.000 i 11,543.000 zp., nie przekraczajc zwy-

czajnej wysokoci o wicej jak wier miliona. Znacznie

natomiast rosn za ministerstwa Lubeckiego wdochody

niestae«. Z 26,786.000 zp. w roku objcia urzdowania

(1821), podskakuj odrazu w nastpnym roku do 35,539.000

zp., wzrastaj z roku na rok i dochodz w r. 1829 do

44,979.000 zp., podnosz si zatem w cigu 9 lat o 40 4%.
W ich obrbie najbardziej uderzajcym jest wzrost docho-

dów z ca, wicej nili w dwójnasób, z 4,429.000 zp. do

10,288.0' )0 zp., nastpstwo bezporednie nowego systematu

cowego, ale take i zasuga cisej kontroli. Drug wy-

datn rubryk stanowi dochody konsumpcyjne, podnoszce

si z 4,309.000 zp. (1821) do 8,954 000 zp. (1829), a wic
równie wicej anieli w dwójnasób; trzeci monopol solny:

11,416.000 zp. w r. 1821, 16.774.000 w r. 1829^
W wietle powyszych cyfr nie wyglda zatem tak

strasznie ta okrzyczana ruba fiskalna Lubeckiego, której

tradycya przesza do potomnoci, gównie za spraw po-

czytnej i popularnej ksiki Mochnackiego^*). Nawetw dwóch
pierwszych latach, w cigu których cigano rzeczywicie

podatki z surowsz bezwzgldnoci, zalegoci (w subie
r. b.) wynosiy na kocu kadego roku 8—9 milionów
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(8,397.000 i 9,107.000 zp. czyli 12 i 14o/o rzeczywistych

wpywów na poczet suby tych lat). Ju jednak w r. 1824

wzmagaj si zalegoci do 12,765.000 zp. (197o), w r. 1825

wynosz okrgo tosamo, 12,688.000 (równie 197o), w na-

stpnych wreszcie latach, w ogóle pomylniejszych pod

wzgldem ekonomicznym, spadaj, cho nieznacznie, na

11,036.000 (16-77J, 10,302.000 (16-3o/o), 10,576.000 (znowu

14-90/,), 10,628.000 (14-3)35).

))Dnod rzdu — twierdzi Lubecki — szczególnie

konstytucyjnego, jest: zwiksza dochody niestae a zmniej-

sza stae, mianowicie z wocian pobierane; ulenie im

bdzie mogo nastpi, gdy ustalimy dochody pierwsze«.

Takie programowe wyznanie wiary wypowiedzia w czwar-

tym miesicu urzdowania, 26 stycznia 1822, w pimie do

ministra Sekretarza Stanu. Z tem wszystkiem nie spieszy

si bynajmniej z czemkolwiek w rodzaju reformy poda-

tkowej. ;) atwiej dezorganizowa, ni organizowa«— wKto

wszystko chce czyni razem, ten wicej zamci, jak upo-

rzdkuje, a w finansach artowa nie mona« — to ma-

ksymy, które czsto powtarza. Niema ladu w papierach

i pismach Lubeckiego, by w cigu dziewiciu lat mini-

sterstwa myla o jakiemkolwiek przeobraeniu archaisty-

cznej budowy podatku gruntowego; nigdy te nie odezwa
si nawet o przemysowym podatku, który ju w r. 1821,

przed jego nominacy, proponowa Okoow. Amicus Plato...

Lubecki namitnie kocha Skarb, ale jeszcze namitniej

rozmiowany by w kiekujcym przemyle krajowym,

a w skutecznej jego ochronie widzia jedno z naczelnych

zada ministra Finansów. W praktyce jednak, bez reformy

podatków, wiernym zawsze pozosta programowi, który

wypowiedzia na wstpie; moe reform odkada — na

lepsze czasy, o których nie wtpi nigdy... Tymczasem
zwalnia tylko rub w poborze podatków gruntowych,

nie opar si nawet do energicznie staemu opustowi Yg
kontyngensu liwerunkowego, natomiast wysila si nie-

oistannie na podniesienie wydatnoci wszelkich podatków
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porednich. Jako, gdy obj zarzd Skarbu, podatki po-

rednie przynosiy 23-87o ogólnego dochodu, w ostatnim

roku przed powstaniem dwigny si niemal o iO^lo

(33*3o/o), w tym samym za czasie procent podatków bez-

porednich spad z 28'87o na 22-30/0 *)• Tyle sprawi w kie-

runku swego programu podatkowego na gruncie cile
praktycznym. Niezawodnie te wzgld praktyczny i na

tem polu wicej kierowa domorosym na wskro finan-

sist, ni teoretyczne zasady i polityczne motywa. Zna
dobrze polsk natur; wiedzia, e szlachcic z lekkiem ser-

cem zapaci kady podatek, ukryty w wyszej cenie ku-

pionego towaru, a zawsze bdzie wzdycha i narzeka na

ucisk, majc wnie gotówk do kasy rzdowej.

» Wszyscy mi pomagaj, jak mog« — pisa Lubecki

w listopadzie 1821; w kilka dni jednak potem wyznaniu,

godnem takiego jak on optymisty, wyrywaj mu si z pod

pióra znaczce sowa: »Ja pewny jestem, e w kocu
wszyscy bd przeciw mnie « 3^). Niedugo czeka na

spenienie tej przepowiedni. W póniejszych listach coraz

czstsze bywaj wzmianki o gonych skargach na nie-

znony ucisk fiskalny. Rozprawiano o nim w patryoty-

cznych koach opozycyi i w kókach najlojalniejszych, ze

szczególnem za rozgoryczeniem krytykowano administra-

cy skarbow w sferach, najbardziej zbhonych do Bel-

wederu i do Nowosilcowa. Jakby na dane haso, patryo-

*) W r. 1829 wynosiy w Anglii podatki bezporednie 20"2o/o,

porednie 897o ogólnej sumy dochodów pastwowych; we Francy

bezporednie 28"9o/o porednie 61-3%; w Holandyi (wówczas jeszcze

z Belgi) bezporednie 40-5%, porednie 55-8o/o; w Saksonii bezpo-

rednie 31-90/0, porednie 3987o; w Prusiech bezporednie 22-4°/V po-

rednie 18'2*/o; w Austryi bezporednie 53 6%, porednie 287o- tlyfry

te obliczono na podstawie tablicy statystycznej w Tygodniku Peters-

burskim z r. 1880, Nr. 36.
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tyczni Kaliszanie i wytykani przez nich palcami najgorsi

serwilici przecigali si wzajemnie w szarpaniu niepopu-

larnego ministra, a poredni odcie opinii, w caym kraju

przewaajcy, z budujc harmoni wtórowa zjadliwym

wyrazom oburzenia, które najjaskrawiej odzyway si je-

dnak na obu przeciwlegych biegunach. Ju w kwietniu

1823 W. Ks. Konstanty podj si wdzicznej roli rzecznika

ucinionej ludnoci i upomnia Lubeckiego stanowczo, eby
»struny zbytecznie nie przecigaa. Minister, donoszc o tem

do Petersburga, broni si z werw w nastpujcych so-

wach: ))Jakimi rodkami doprowadziem do tego, e
w Skarbie, po opaceniu wszystkich wydatków, zebraa si

ju rezerwa 7,456.527 zp. 13 gr. ? Cy podniosem poda-

tki? Nie; czuwaem nad tem jedynie, ze cisoci, co pra-

wda, eby wszystkie wpyway rzeczywicie do kas rz-

dowych i eby pobór z wiksz odbywa si sprystoci;
opodatkowani ani grosza wicej nie zapacili, nic tylko

z tego nie uroniono, co od opodatkowanych pobrano. Nadto

wskutek lepszej administracyi niektórych gazi dochodów

skarbowych, poborów komsumpcyjnych, transportu soli,

loteryi i t. p., kilka osób prywatnych musiao poegna
si z dochodami, które byy ju staem ródem ich rosn-

cego bogactwa, a dzi Skarb z nich korzysta. I wydatki

bynajmniej si nie zmniejszyy, z jakkolwiek dla suby
publicznej ujm; ukróciem jedynie niepotrzebne wydatki,

przez co znalazy si niezbdne rodki na cele oywienia

przemysu i t. p., zarazem za obarczyem kadego urz-

dnika osobist odpowiedzialnoci za administracy po-

wierzonej mu gazi finansów. Poprzestaem jedynie na

cisem wykonywaniu praw obowizujcych... Jeeli za-

miast tego przywrócone zostan dawniejsze naduycia,

pod tym pozorem, e nie naley zbytecznie prze-

ciga struny, jeli w czasie mojej nieobecnoci (my-

la tu znów o wyjedzie do Drezna i Parya) pozwol
po dawnemu kilku pijawkom tuczy si na koszt Pastwa,
by sobie przez to ich milczenie okupi, to w krótkim cza-
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sie rozluni si na nowo caa administracya i wpadnie

w t^ atoni, która bywa zawsze zapowiedzi zupenego
rozstroju« *^).

Caa ta diatryba, pisana dla Cesarza, miao i bez

osony, jeli si zway, e bezporednim do niej powodem
stao si upomnienie, które Lubecki usysza z ust Kon-

stantego. Bez wymienienia Nowosilcowa, dla Aleksandra

byo to do przejrzystem, kogo Lubecki przedewszystkiem

wskazywa, mówic o pijawkach, które dawniej tuczono, by

sobie tym sposobem okupi ich milczenie. Wprost pod adre-

sem Nowosilcowa skierowany jest podobnej treci list a-
bckiego do Grabowskiego, ministra Sekretarza Stanu, z 25

czerwca 1824. Lubecki opisa w nim szczegóowo gwa-
towne starcie z Nowosilcowem, jedno z wielu podobnych,

lecz wyjtkowo wane ze wzgldu na sytuacy ówczesn s^).

By to bowiem ten wanie moment, kiedy Nowosiicow

wyty wszystkie siy, by podburzy opini na Lubec-

kiego i wygry go z ministerstwa, jak wygryz przed 8

laty Matuszewica. Starcie odbyo si niemal w przeddzie

wyjazdu Nowosilcowa do Petersburga, gdzie nastpnie

bawn kilka tygodni, prowadzc tam energiczn kampani
przeciw polskiemu ministrowi Skarbu, z wspóudziaem
stoecznych swych sprzymierzeców, a z bezwiednem lub

te wiadomem celu poparciem gonego ))chóru« oburze-

nia, który rozlega si w caym kraju *). W Petersburgu

*) W tym samym czasie, w kilka dni zaledwie po wyjedzie
Nowosilcowa do Petersburga, pisa do Lubeckiego ks. Adam Czar-

toryski, 10 lipca 1823;: »Znam dobrze, mój Ksi kochany, e nie

wiele dbasz o popularno, kiedy w sercu swojem jeste przeko-

nany, e wszystko czynisz, co mona, dla dobra ojczyzny, lecz nie

wiem, czy jeste i czy moesz by zupenie uwiadomionym o pra-

wdziwym stanie kraju. W rzdzie przyjació, pozwól, abym si
midzy najprawdziwszymi policzy. Powodowany przywizaniem
mojem nie ukryj... «; nastpuj obszerne wyjanienia co do opa-
kanego stanu ekonomicznego Królestwa, wymagajcego, zdaniem

ks. Adama, wikszej agodnoci w funkcyach machiny fiskalnej.

Koczy za list nastpujcemi sowami: »Niech Bóg W. X. Moó
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miaa rozstrzygn si duga walka, w Lubeckiego nieo-

becnoci. Musia si broni z daleka. Pod postaci wyczer-

pujcego sprawozdania o dyspucie z Nowosilcowem, rzuci

na papier wietn obron caej dotychczasowej sw^ej gospo-

darki, dowodzc jasno, e dokonana przeze sanacya finan-

sów obesza si zupenie bez nowego obcienia ludnoci,

wszelkie za krzyki na nieznony ucisk fiskalny ))s jedy-

nie odgosem zawiedzionego osobistego interesu lub te
osobistej zawici, odgosem, któremu si to naley, by go

napitnowa otwarcie mianem oszczerstwa; zamilknie on

niezawodnie, gdy pocignity przed Najwyszy Trybuna,

cignie sam na siebie zasuone skarcenie, które usiowa
zgotowa spotwarzonej przez siebie administracyi...« Ja-

sno i ostro; równie ostro, jak w innym znów ustpie,

który Lubecki skierowa te przedewszystkiem pod adre-

sem Nowosilcowa: ))Czy kto wierzy naprawd (croit-on

donc)^ e ten omiomilionowy zapas sta si rzeczywicie

powodem wikszego obcienia opodatkowanych? Nie-

prawda; miliony te przestay jedynie wpywa do prywa-

tnych kanaów,, a odpyny do królewskiego Skarbu;

w tem cay sekret pomylnej sytuacyi Skarbu, w tern te
podobno i cay równie sekret owego chóru, brzmicego
oburzeniem na administracy skarbow... « ^o).

owieca i wspiera i dozwoli, aby Jego niezmordowane starania kie-

dy szczciem kraju byJy uwieczone. Niech si doczekam momentu,

w którymby Polska caa tak Ksicia poznaa, jak ja Go znam i od-

daa zupen sprawiedliwo Jego rzadkiemu powiceniu i nieska-

onej duszy«. List niezmiernie charakterystyczny, ze wzgldu na

dat, schodzc si tak cile z ca ówczesn kampani Nowosil-

cowa przeciwko Lubeckiemu. Czartoryski nie by ju wówczas
wprawdzie pod wpywem Nowosilcowa; wanie poprzedni rok, r.

1823, wyleczy go by radykalnie z ostatnicti resztek zudze co do

dawnego swego » przyj acielaa. List ten jednak jest wymownem wia-
dectwem, jak wówczas nastrojona bya opinia wzgldem Lubeckiego,

do czego Nowosilcow w kadym razie niemao si przyczyni i z czego

tak zrcznie korzysta, wybierajc t chwil do walnego szturmu na
pozycy Lubeckiego.
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Tak broni si Lubecki wobec zarzutów fiskalnego

ucisku. I we wszystkiem mia suszno, co przytacza na

sw obron; podatków nie podwy'/;szy, adnych nowych
nie wprowadzi ciarów, nawet — jak wiadcz cyfry —
w egzekucyi wszelkich skarbowych naleytoci nie by
tak bezwzgldnie surowym, jak go okrzyczano powszech-

nie. Z tern wszystkiem niepodobna zaprzeczy, e i on

sam nie mao przyczyni si do tej opinii, w pocztltach

urzdowania, kilkoma ;)faszywymi krokami«. Uparty Li-

twin, cho ju dobrze rozpatrzy si w skarbowoci Kró-

lostwa, pisa do Sobolewskiego w pó roku po objciu

urzdowania, 9 marca 1822: »Ja, e bdzi bd, tego

jestem pewny, bo nie darmo jestem czowiekiem, ale w tem

nie bdzie umysu, a Królowi wszak prawo poprawy zo-

stanie«. Te omyki, a moe i nie-omyki, niektóre przy-

najmniej, te nadzwyczajne rodki, których si chwyci

w pierwszych miesicach ministerstwa, byyby niezawo-

dnie — i bez Nowosilcowa — oburzyy opini na no-

wego ministra. W rku za tak niepospolitego gracza,

jak Nowosilcow, nietylko nadzwyczajne rodki z r. 1822,

ale póniej i samo ich wspomnienie byo nieocenionym

atutem w caej dalszej grze Senatora o mier lub ycie,

w której on mia upa albo Lubecki.

Najwikszym bdem, którym Lubecki szczególnie

sobie zaszkodzi, byo w r. 1822 uycie egzekucyi wojsko-

wej przy ciganiu zalegych podatków. Zalegoci tych,

z samego czterolecia administracji Wgleskiego, naroso

po koniec r. 1820 nie mniej jak 14 milionów ^^). Wobec
tego, w ówczesnem, istotnie rozpaczliwem pooeniu Skar-

bu, Lubecki nie mia adnych skrupuów co do egzekucyi

wojskowej dla wydobycia tych zalegoci. Wszak przywyk
do niej zdawna na Litwie, w tych cikich latach przed

sw pierwsz misy do Petersburga, kiedy szlachta litew-

ska tak bya oswojona z egzekucy wojskow, e nikomu

nawet si nie marzyo pomieci tego punktu w dezyde-

ratach, z którymi grodzieskiego marszaka wyprawiono
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do Petersburga ^^). Widzia, e Skarbowi z czterech osta-

tnich lat naley si kilkanacie milionów, a poycza musi

na lichw po pó miliona u Berka Szmula i podobnych

mu finansistów i nawet podaje si tem w zaleno od

ludzi, kompetujeych o dzieraw niektórych dochodów
skarbowych, którymi dotd nie próbowano zarzdza we
wasnej administracyi. Skrupuów zatem nie mia; »nie

do bdzie — pisa 24 grudnia 1821 — i przy pieni-

dzach bdcy zapaci; trzeba, aby i niemajcy ich poy-
czy i wniós do Skarbu, inaczej suba staniew ^^). Byle

tylko wyjedna t egzekucy wojskow u Cesarza i u W.
X. Konstantego; to bya gówna troska Lubeckiego, od-

kd ostatecznie odmówiono mu 2 milionów z kas peters-

burskich. Zalegoci, które spodziewa si cign zapo-

moc egzekucyi wojskowej, przeznacza na wyleczenie

skarbowoci z najboleniejszej rany, na zwrot naruszonych

depozytów sdowych **). List za listem pisa w tej spra-

wie do Sobolewskiego; wreszcie, w drugiej poowie sty-

cznia, na wyrany rozkaz Cesarza, otrzyma upragnion

egzekucy wojskow — na pi tygodni; odezwa si krzyk,

oburzenie powszechne; 1 marca ustaa ))egzekucya«, która

w tak krótkim czasie mao si przyczynia do zasilenia

Skarbu a na gow niedowiadczonego ministra cigna
skargi i zorzeczenia, w wielu razach uzasadnione, i nie-

ocenion na dugie lata bro daa w rce nieprzejedna-

nym wrogom i przeciwnikom *). Skutek chybi zupenie,

obywatele bowiem, na których spada egzekucy, nie pa-

*) I w tej sprawie charakterystyczne byo postpowanie Nowo-
silcowa. Dopóki Lubecki stara si o egzekucy wojskow, w osta-

tnich tygodniach 182 L i na samym pocztku nastpnego roku, No-
wosilcow ani sowem nie wspomina o tej sprawie w raportach do

Cesarza, cho niepodobna przypuci, eby nie wiedzia o zabiegach

Lubeckiego w Petersburgu i w Belwederze. Trudno oprze si wra-

eniu, e pragn przyzwolenia na egzekucy wojskow, która tyle

Lubeckiemu zaszkodzia w opinii, milcza zatem, a dopiero gono
zacz wtórowa powszechnemu oburzeniu, gdy pod koniec stycznia

rozpoczo si ciganie zalegoci z asystency wojskow.
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ciii biecych podatków; std w 2 pierwszych miesicach

nowego roku (1822), biecych zalegoci naroso do pó-

czwarta miliona, ten za ubytek, wobec cignitej ju
w poprzednich tygodniach »antycypacyi«, grozi znów ka-

som powrotem chronicznej pustki *^). Co wreszcie byo
najgorsze, to nieprzyjazny a zrozumiay zupenie zwrot

w usposobieniu obywatelstwa, które po padziernikowej

odezwie Lubeckiego, stano, bd co bd, do apelu,

z gotowoci do wspódziaania w podwigniciu Skarbu

z ruiny; po nieszczsnej za próbie z egzekucy wojskow
przestao widzie w nowym ministrze ma stanu, oby-

watela, dbaego o byt polityczny Królestwa, i tern skwa-

pliwiej wtórowao zjadliwym oskareniom, pitnujcym go

jako »czynownika«, co umie tylko »po moskiewsku«, za

pomoc egzekucyi wojskowej, zapenia puste kasy. »To

byle kto potrafi(f — woano. Lat kilku na to byo potrzeba,

kwitncego stanu finansów i namacalnych skutków nie-

zmordowanej pracy i zasug Lubeckiego na polu ekono-

micznego odrodzenia caego kraju, eby zwolna zatrze

wspomnienia pierwszych miesicy jego urzdowania *);

u wielu, u krótkowidzów, zwaszcza za w tych koach
opozycyjnych, które zrazu, dla demonstracyi, tak ochoczo

spieszyy z wnoszeniem ))antycypacyi<(, nic ich ju nie za-

taro, ani Towarzystwo Kredytowe ani Bank Polski.

Nowy minister, zawiedziony na egzekucyi wojskowej,

po której obiecywa sobie co najmniej zwrot naruszonych

przez poprzednika depozytów sdowych, oglda si za

innymi sposobami ratunku; przekonywa si coraz bardziej

o powolnem a sabem wpywaniu bezporednich poda-

*) Egzekucy wojskowa zalegyci podatków odbywaa si
wprawdzie tylko w cigu paru pierwszych tygodni r. 1822, staa

si jednak tern pamitniejsz dla caego obywatelstwa, jak w ogóle

wszystkie ze wspomnienia natonej ruby fiskalnej w r. 1822, po-

niewa by to wyjtkowo ciki rok dla rolników, rok nieurodzaju

i godu; ob. list T. ubieskiego do ojca z 29 wrzenia 1823, Gen.

Tomasz hr. ubieski (Warszawa 1899) I. 366.



MINISTER SKARBU 125

tków, a przewiadczony zupenie o niemonoci ich pod-

wyszenia, tenn gorliwiej krzta si pocz okoo wyszu-

kania nowych róde dochodu, zwaszcza w zakresie po-

rednich podatków. Bez nauki teoretycznej, dobrze rozu-

mia, e tym jedynie sposobem zaradzi moe naglcym
potrzebom Skarbu, bez dotkliwego i widocznego obci-

enia ludnoci, nawet bez podwyszenia ceny dla konsu-

mentów, a tylko przez stosown reorganizacy poboru

dochodów skarbowych*^). Na jedno zwaszcza ródo do-

chodu zwróci od razu szczególniejsz uwag, na podatek

konsumcyjny od trunków, projektujc zupene jego prze-

obraenie. Nie mogo to si obej bez ujmy, i to bardzo

dotkliwej, dla interesów prywatnych, nielicznej — jak na

to minister kad zawsze nacisk — garstki spekulantów,

bogaccych si kosztem Skarbu; nie obeszo si w rezul-

tacie, przy dalszem rozwiniciu nowego systemu, bez isto-

tnego naruszenia uprawnionego interesu szynkarzy a nie-

mniej i wacicieli gorzel warszawskich, dla których te
minister obmyla póniej stosowne — jak oblicza — od-

szkodowanie *^). Nic jednak, nawet kilkotygodniowe egze-

kucye wojskowe, nic takiej burzy nie sprowadzio na no-

wego ministra, w samej zwaszcza Warszawie, jak ten

znienawidzony »kabak«; tak bowiem nazywano dokonane

przeobraenie poboru podatków konsumpcyjnych, rzeczy-

wicie, ile si dao, zastosowane do wzoru rosyjskiego.

Ten »czynownik«, krzyczano, ta ))moskiewska gowa« nie

umie si zdoby na inne rodki uzdrowienia finansów,

prócz ))moskiewskiego kabaku« i ))moskiewskiej« egzekucyi

wojskowej. Tak krzyczeli w Warszawie waciciele gorzel,

bogaci defraudanci, zagroeni ruin swych olbrzymich do-

chodów, tak wtórowaa liczna, na ich usugach, falanga

przemytników i liczniejsza, mniej lub wicej z nimi zwi-
zana armia szynkarzy, a z tym dononym krzykiem czy
si chór powszechny stoecznej ulicy, ulicy wreszcie i nie-

ulicy, dotknitej podroeniem, rzekomem podroeniem —
wódki i piwa. Ceny trunków wprawdzie nie podskoczyy,
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usta jednak, niemal zupenie, handel niedozwolony, prze-

mytniczy, w którym porednik i konsument dzielili si
nieprawym zyskiem z kontrabandy*^). Oburzenie stolicy

znalazo natychmiast odgos po województwach, w mia-

stach i miasteczkach prowincyonalnych, do których te
wkrótce dotar Lubeckiego ))kabak((. Ten — ))Moskal«, wo-

ano wszdzie, szlacht dusi egzekucyami, mieszczastwo,

biednego rzemielnika ))kabakiem« *). By to nowy atut

w rku Nowosilcowa, bodaj czy nawet nie lepszy od egze-

kucyi wojskowej. On ju na Radzie Administracyjnej bro-

ni nieszczliwego kraju przed obmierzym ))kabakiem«:

uleg, widzc, e Lubecki wyjedna sobie z góry aprobat

Cesarza. Tem goniej odzywa si potem. Wcign nawet

samego W. ks. Konstantego do kampanii przeciwko ^)ka-

bakowi«, straszc go rewolucy, jeeli biedna ludno b-

*) Wzorem dla Lubeckiego w przeobraeniu poboru dochodów
konsumpcyjnych od trunków byy znane mu dobrze z lat 1801—1812

urzdzenia skarbowe rosyjskie, jak on to sam przyznaje w kores-

pondencyi z Sobolewskim, projektujc przystosowanie obowizuj-
cych w tym wzgldzie przepisów w Królestwie do wzoru rosyjskie-

go. W Rosyi wynosi wówczas dochód od trunków przeszo 36 mi-

honów rubli czyh 33% ogólnych dochodów pastwowych (Bloch,

Finanse Rosyi III. 43). W Królestwie Polskiem za (1821) tylko 8o/o

a Lubecki podniós go w cigu swego urzdowania do 12%. Dla

ocenienia, o ile rosyjski »kabak« by dla Lubeckiego wzorem w jego

systemie poboru konsumpcyjnego., por. postanowienia, które obowi-
zyway w tym wzgldzie na pocztku XIX wieku w Rosyi, gdy on,

gospodarujc na Litwie, styka si praktycznie z temi sprawami,

mianowicie za ukaz senacki z 15 (27) lutego 1806 o t. z. »odkupach«

na nastpne czteroecie oraz postanowienia o »odkupach« w polskich

guberniach z 8 (20) grudnia 1810, Uojm. Co6p. saKonoBi, Pocc. Hma.

XXIX. Nr. 22.028 i XXXI. Nr. 24.455. Prawem za obowizujcem
pod wzgloem poboru konsumpcyjnego w Król. Polskiem, na grun-

cie którego Lubecki swój system wprowadzi, bya uchwaa sejmowa

z 23 grudnia 1811, dekret króla Fryderyka Augusta z 14 lutego 1812

i ministra Skarbu Matuszewica »Instrukcya dla wadz skarbowych

wzgldem poboru czopowego w miastach i kontrolowania takowe-

go* z 3 kwietnia 1812 (druk in 12-o o 46 str., gdzie na str. 2 i 4 po-

mieszczono uchwa sejmow i dekret królewski).
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dzie musiaa jcze duej pod tym uciskiem, a ))oczywi-

ste pogwacenie praw«, konstytucj gwarantowanych,

ciga bdzie na Rzd »suszne, uzasadnione« oburzenie

ludnoci. Przypadkiem, czy nie przypadkiem, przyszo kil-

ka razy do krwawych star midzy stra skarbow a o-
nierzami przemytnikami; raz teatrem tej kabakowej wojny
by nawet — sam ogród belwederski, dokd onierze
schronili si z kontraband ^^). Sowem, nic tyle przykro-

ci Lubeckiemu nie przysporzyo — i milionów, co praw-

da, w atwy sposób Skarbowi — co ten nieszczsny wka-

bak«. Na adnem te polu nie utrzymaa si do ostatka

tak budujca harmonia midzy dwoma przeciwlegymi

biegunami w zapatrywaniach na wszystkie sprawy Kró-

lestwa Kongresowego: midzy Belwederem, Frascati —
a opozycy sejmow, Kaliszanami. Na sejmach r, 1825

i 1830 najstraszliwsze ataki na Lubeckiego miay za przed-

miot przeobraenie poboru konsumpcyjnych dochodów;

Biernacki, póniej minister Skarbu w Rzdzie rewolucyj-

nym, wnosi przecie z tego powodu w Izbie Poselskiej

skarg o naruszenie konstytucyi ^^). W sam za wieczór

29 listopada W. ks.. Konstanty obsypa go wyrzutami, e
to on swoimi monopolami doprowadzi ludno do rewo-

lucyi 51); »monopolami«, w liczbie mnogiej, nazywano tak-

e ten ))kabak«, innych bowiem ))monopolów« Lubecki

nie zaprowadzi ^^). Jak jednak znienawidzonym by
w Warszawie ten Lubeckiego »kabak«, najjaskrawszym

tego dowodem znamienny istotnie fakt, e jednem z pier-

wszych zarzdze Rzdu Tymczasowego po wybuchu po-

wstania byo jego zniesienie i przywrócenie dawnego sta-

nu rzeczy, od 1 stycznia 1831 ^^). Zarzdzenie to nastpio
))na wniosek Komisyi Rzdowej Przychodów i Skarbu«,

podpisany, nie bez alu zapewne, przez Lubeckiego, który

wówczas by jeszcze zawsze ministrem w tej Komisyi pre-

zydujcym; wyszo za — dziwna ironia losu — w sam
dzie jego wyjazdu do Petersburga, w misyi od Dykta-

tora i Rzdu Tymczasowego...
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))Administracya poboru konsumpcyjnego poczona
z arendcc — tak Lubecki nazwa dokonane przez siebie

przeistoczenie tego poboru — równaa si rzeczywicie

zmonopolizowaniu sprzeda^iy gorcych napojów w mia-

stach. Midzy tym Lubeckiego a rosyjskim ))kabakiem«,

mimo pewnego podobiestwa, zachodzia pod jednym

wzgldem wielka rónica. W Rosyi ów ))kabak«, z osa-

wionymi ))odkupami((, by wprawdzie i dla Skarbu zna-

komitem ródem dochodu, niemniej jednak, i to w tak

niesychanie wydatny sposób suy do wzbogacenia licz-

nej falangi ))odkupszczyków«, tego niewyczerpanego przed-

miotu szyderstw i zasuonej wzgardy, uwiecznionego

w rosyjskiej literaturze. By te nieocenion kopalni dla

czynownictwa, wyszego i niszego, i dlatego napróno
z nim póniej walczy Lubecki w Radzie Pastwa (po r.

1832), zalecajc stale, a zawsze bezskutecznie, wprowadze-

nie na jego miejsce polskiego ))kabaku« z lat 1822—1830^*).

Dziki za tej kombinacyi warendy z administracy«, dziki

cisej kontroli, która pod innym zarzdem nie byaby
moe wydaa takich rezultatów, polski kabak przysporzy

Skarbowi Królestwa w cigu 9 lat dwadziecia kilka mi-

lionów bez obcienia ludnoci, z niezawodnym dla rol-

nictwa krajowego poytkiem, a jedynie ze szkod dla nie-

wielu jednostek, takich zwaszcza, o których Lubecki su-

sznie twierdzi, e nieprawne dawniej zyski cigny.
Z tem wszystkiem, by to niezaprzeczenie, w caem tego

sowa znaczeniu, jaskrawy krok samowoli biurokratycznej.

Nie zmyj ze tej cechy adne sofizmata, któremi dyale-

ktyka upartego ministra staraa si upozorowa legalno
dokonanej reformy, na gruncie obowizujcego w Króle-

stwie prawa, a bez prawidowego w tej mierze ustawo-

dawstwa, do którego Sejm nigdy nie byby przyoy rki*).

*) Kto zapozna si cokolwiek z psychologi Lubeckiego, nie

moe odmówi pewnej susznoci uwagom K. Komiana o jego nie-

jakiej skonnoci do palestranckiej rabulistyki
,
por. wyej str. 75,

przyp. Nie bdc z zawodu prawnikiem a obeznany praktycznie
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Nie darmo te, w tym samym wanie czasie, gdy w naj-

wikszym sekrecie pracowa nad urzeczywistnieniem swe-

go projektu, wyrwao mu si z pod pióra nastpujce
szczere wyznanie: »Mój Boe! jak atwo zgubi finanse

i kraj po formie... ja przyzna si musz, e zawsze

amaem formy, gdzie tylko mogem i zawsze dobrze na

tem wychodziem« ^^). Ratujc Skarb, w przewiadczeniu,

e tem samem i kraj ratuje, mia to sobie za chlub, e
si nie krpowa »formami«; tak nazywa nietylko czcze

formalnoci, ale i cise wymagania prawa; byle to wyszo
na poytek kraju, tak, kraju, nie tylko samego Skarbu. Z cza-

sem zacz si przekonywa, jak szkodliwem byo ama-
nie formy — w ówczesnem zwaszcza pooeniu Króle-

stwa; w miar dowiadczenia by coraz ostroniejszym;

po wybuchu powstania, uzna za póno popenione b-
dy... ^^). Uzna, ile niebezpieczestwa miecia w sobie

wszelka, cho najniewinniejsza zachta, jak konstytucyjny

król polski a samowadca Rosyi z jakiejkolwiek strony

z rozmaitemi sztuczkami palestranckiemi w interpretowaniu tekstów

ustawowych, Lubecki mimowoli ulega nieraz pokusie wyczytywania
z ustawy tego, co mu w danym razie dogadzao ze wzgldu na in-

teres >suby«, jak si wyraa, t. j. ze wzgldu na interes publi-
czny, a zaciekszy si raz w takiej interpretacyi, w dobrej wierze

j podtrzymywa, zwaszcza, jeeli to mogo Skarbowi przysporzy
kilka milionów rocznie, w tak rozpaczliwem pooeniu, jak wanie
w r. 1822. Nie mona te zapomina, e dokonane przez Lubeckiego

przeistoczenie poborów konsumpcyjnych trcio jaskrawem lekcewa-

eniem powagi Sejmu, który w r. 1818 jednomylnie uchwali pety-

cye o zniesienie monopolów (na sól i tyto), wprowadzonych za

Ksistwa Warszawskiego (Dyaryusz Sejmu Królestwa Polskiego

1818, III. 58, por. tame 68), w roku za 1820, jakkolwiek pod tym
wzgldem okaza si o wiele wstrzemiliwszym, zaznaczy jednak

wyranie przeciwne monopolom zasadnicze stanowisko reprezenta-

cyi narodowej (Dziennik posiedze Izby Poselskiey w r. 1820, str.

455). Lubecki zgoa na to si nie oglda, nada poborowi konsump-
cyjnemu w miastach istotne znamiona rzdowego monopolu na wy-
szynk trunków i projektowa wprowadzenie rzdowego monopolu
towarów kolonialnych.

St. Smolka.
g
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odbiera w sprawie amania ustaw, w jakimkolwiek, cho-
by i bezporedni poytek rokujcym celu; przekona si,

e w ówczesnem pooeniu Królestwa, litera prawa bya je-

dyn ostoj przeciw wszelkim, nigdy nieustajcym a pod-

stpnym zamachom na jego byt polityczny; e minister,

obchodzc prawo, byt ten naraa. Jedno Lubeckiego tu-

maczy: gbokie przewiadczenie, e przysparzajc Skar-

bowi publicznemu milionów, broni wanie skutecznie

zagroonego bytu politycznego.

Pomys osawionego »moskiewskiego kabaku« powsta
w miesic niespena po przyjedzie nowego ministra do

Warszawy. Pierwszy raz o nim odzywa si Lubecki w li-

cie do Sobolewskiego z 10 listopada 1821, w tym samym
licie, gdzie odpowiada na pytania o aresztowanych stu-

dentach, których rzekomy spisek by najwieszem odkry-

ciem Nowosilcowa. Minister Sekretarz Stanu rozpacza,

najstraszniejsze nastpstwa przewidywa po ostatniej roz-

mowie z Cesarzem Aleksandrem. »Mam to przekonanie

— uspokaja go po swojemu Lubecki — byle kraj przez

finanse nie zgin, bo ten ratunek trudny, przez gupstwa
studentów... przy dobroci naszego Króla, grzech jednego

lub kilku kary na cao nie cignie... « Po trzech tygo-

dniach za z otuch zapewnia Sobolewskiego: wDowiod,
e dla finansów kraj nie zginie... « ^^).

Minister Skarbu dotrzyma sowa; m stanu omyli

si w lekcewaeniu — t. z. ))gupstw« niedowiadczonej

modziey. Póniej, zapoznawszy si lepiej z tym gruntem

politycznym, na którym spiski si wylgay i musiay wy-

lga, przesta je lekceway, odkd zwaszcza zaognia

si walka midzy nim, »faworytem Cesarzaa, jak zwano

Lubeckiego, a niestrudzonym siewc i przeladowc spi-

sków w jednej osobie, Nowosilcowem, Penomocnym De-

legowanym J. C. Moci.

Ten sam za surowy sdzia Lubeckiego, który bez

litoci potpia finansow jego gospodark, Barzykowski,

dbay zawsze o prawd — jak on sam j rozumia —
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przekaza potomnoci szczególne, od tylu lat ju znane,

a zawsze jeszcze zagadkowe wiadectwo o politycznych

zwierzeniach Lubeckiego. »Polsce trzech rzeczy trzeba« —
rzek raz ten »faworyt Mikoaja« w przystpie swojej ga-

datliwoci, któr tak czsto mu wytykano — wtrzeba:

1) szkó, tj. owiaty i rozumu, 2) przemysu i handlu, tj.

zamonoci i bogactwa, 3) fabryk broni; to posiadajc,

nawet i w poczeniu z Rosy potrafi cakowicie sw nie-

podlego utrzyma«. Tak mówi do Ludwika Platera,

do towarzysza doli i niedoli w r. 1812, w Wilnie i w Pe-

tersburgu, tego Platera, który w 10 lat póniej sta si
w Warszawie praw rk ministra Skarbu. Plater, ten

»metafizyk«, bet noire Nowosilcowa, jakby nie rozumie-

jc — podaje Barzykowski — zapyta: »! fabryk broni ?«

»Tak, i fabryk broni — odpowiedzia spokojnie Lubecki —
Polska powinna mie wszystko, czego potrzeba do zagwa-

rantowania niepodlegoci, inaczej wszystko straci«.

A po chwili doda: »Mam nadziej, e z czasem przepro-

wadzi to zdoam « 59).

Wielka szkoda, e nie wiadomo, kiedy toczya si ta

interesujca rozmowa. Plater opowiada o niej na emigra-

cyi. Czy kto wiedzia podczas powstania o tem wyznaniu

wiary Lubeckiego, kiedy to fabryki broni byyby si tak

bardzo przyday, w Kieleckiem i w Radomskiem, obok tych

zakadów górniczych, tak ukochanych przez Lubeckiego,

w stronach przez nieprzyjaciela nietknitych a tak atwych
do obronienia? Mogy wiele zaway w^ omiomiesicznej
wojnie. Kto wie, czy polskie fabryki broni, w ostatniej

jeszcze chwili, we wrzeniu i w padzierniku 1831, po-

mimo wszelkich popenionych bdów, nie byyby prze-

szkodziy zoeniu tej polskiej broni, co do koca zostaa

w rku onierza...

»Zagadkowy, tajemniczy m« — mówi o Lubeckim
ten sam surowy, zacny pose z opozycyi sejmowej, czonek
Rzdu Narodowego, Stanisaw Barzykowski...

9*
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Gospodarz.

))Wiem, e ten si nie urodzi, coby wszystkim dogo-

dzia — pisa Lubecki wkrótce po objciu urzdowania^

28 padziernika 1821 — wi ja nie pdz si za tern

Bd pilnowa formy, kiedy przez ni su/ba pójdzie, bd
tako ama formy, kiedy przez to suba zyszcze. W cza-

sie mego u W. Ksicia pobytu, wielka o tem bya dysku-

sya. Pozwoli mi otwarcie sobie mówi i zaklina mi^
abym od form nie odstpowa, utrzymujc, i na tem

tylko porzdek jest ugruntowany. Ja owiadczyem, e
czuj tego prawd, ale czuj tako, i w moim charakte-

rze jest ten niedostatek, i od podkomendnych tego bd
wymaga i kara naduycia, cho sam w potrzebie inaczej

czyni gotów jestem. Przyzna musz, i W. Ksi w roz-

mowie nierównie konstytucyjniejszym by odemnie...« ^).

Tak przyj nowego ministra na samym wstpie W.
Ksi Konstanty, niegdy jego wtowarzysz broni pod

Suworowem, jak sam o tem czasem wspomina w wyj-
tkowych momentach aski i dobrego humoru, ))wolonter<(

w woskiej i szwajcarskiej kampanii r. 1799, przed laty 22.

Szczególniejsza przygrywka do czstych od tego czasu

stosunków ministra Skarbu z wNaczelnym Wodzem« pol-

skiego wojska. Naczelny Wódz owiadczy na wstpie
Ministrowi, e wnie chce miesza si w cywilno«. Po-
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wtarza to z naciskiem: ))Ja si pilnuj wojskowoci i to

moja jest rzecz; w Rosyi i nigdzie nie bior za rekruta,

kto ma przeszo 36 lat, a gdyby mi kazano by cywilnym,

to jakby rekrutem — poszedbym w odstawk; sto razy

dam ycie za Monarch, ale nie podejm si tego, czego

nie umiem«. I nie bez zoliwoci doda: ))Tak powinien

robi kaden, co suy: nie podejmowa si, czego nie

umie... « 2). Zoliwo ta bya z pewnoci echem opinii

Nowosilcowa; ))Senator« od samego pocztku wszystkich

zapewnia, e Lubecki — to nieuk, który Skarb Króle-

stwa doprowadzi do zupenej ruiny; przy kadej te spo-

sobnoci, mimochodem, oczernia )>tego maego Ksicia«

(ce petit PrinceJ^ e suy wprawdzie w wojsku rosyjskiem,

lecz uciek z placu boju w pruskiej kampanii r. 1807!! ^).

W. Ksi za, po wypowiedzeniu tej zoliwoci, poegna
ministra surowem jeszcze raz upomnieniem: »Pamitaj,

co ci mówi: nigdy formy nie naruszaj, bo suba wy-

maga jej uszanowania i bez tego zwizek towarzyski nie

mógby si utrzyma«.

I w Belwederze zatem i w caym kraju sarkano na

Lubeckiego, e »amie formyw. Kraj jednak atwiej wyba-

czy gwacenie form, ni ciso w ciganiu dawnych,

zapomnianych a z zapomnienia wygrzebanych zalegoci

skarbowych. Na kogo spado takie »nieszczcie«, nie za-

pomnia Lubeckiemu tej krzywdy; to byo te obfite ró-

do narzeka na nieznony fiskalizm niepopularnego mi-

nistra. Barzykowski, w sdzie o ludziach w ogólnoci

umiarkowany, a w sdzie o Lubeckim chyba ze wszyst-

kich najsprawiedliwszy, co go znali i o nim pisali, sam
nawet Barzykowski, dotknity osobicie ciganiem sta-

rych pretensyi Skarbu, koczy rzecz o tym przedmiocie

a tak drastyczn konkluzy: »By to prawdziwy rabunek,

upie fiskalna; wpyny znaczne sumy, ale kraj zubo-

ono; Lubecki odar kraj, aby go potem wzbogaci« *).

W cyfrach, w sprawozdaniach kasowych nie znajduje

si potwierdzenia tak surowego w tym przedmiocie wy-
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roku. Za ministerstwa Matuszewica, tytuem zalegoci
wpyno do kas skarbowych, w pierwszym roku 12.495.913

zp., w nastpnem za póroczu 8.448.590 zp.; za Wgle-
skiego w latach 1817—1821, co rok wpywao rednio po

pósiodma blizko milionów (6.451.015). Natomiast po obj-
ciu ministerstwa przez Lubeckiego, rednia wpywów ka-

sowych w tej rubryce spada nawet w pierwszem cztero-

leciu (1822—1825) do niespena pószosta miliona (5.470.918),

od roku za 1826, zapewne wskutek uregulowania hipo-

tek po utworzeniu Towarzystwa Kredytowego, podnosi

si do 10.712.438 zp. (1826-1829), tylko w najpomylniej-

szym jednak, ostatnim roku (14.240.066 zp.) przekracza,

o cae 2 miliony, cyfr pierwszego roku istnienia Króle-

stwa Kongresowego % Cyfry te nie daj, co prawda, na-

wet i w przyblieniu dokadnego obrazu, ile pretensyi

Skarb zrealizowa w tym czasie z tytuu dawnych zale-

goci, czsto bowiem nie egzekwowano ich wcale w go-

tówce, poprzestajc na hipotecznem zabezpieczeniu z za-

strzeeniem opaty procentów *). W r. 1827 Lubecki usil-

*) Trudno zbytu produktów rolnych, zwaszcza od wprowa-
dzenia wysokiego ca angielskiego na zboe (1815) wymagaa pewnej
wzgldnoci w ciganiu zalegych podatków; Lubecki liczy si
z tern ju od samego pocztku, jak wida z listów do Sobolewskiego
z 24; Hstopada 1821 i 16 marca 1822: »Nie miany od lat kilku han-
del tak gotówk z kraju wyprowadzi, e istotny jest jej niedosta-

tek... « — sPóki kornbill w AngHi nie bdzie zniesiony, poty oby-

watelom trudno bdzie opaca podatki stae« (tj. bezporednie).

W drugim miesicu urzdowania, z tego powszechnego braku go-
tówki wyciga jedynie rozpaczhw dla opodatkowanych konkluzy:
»A wic nie do, i przy pienidzach bdcy zapaci; trzeba, aby
i nie majcy ich poyczy i wniós do kasy; inaczej suba stanie*;

z biegiem czasu jednak pocz szuka innych rodków zaradczych.

Zastój w handlu zboowym sprowadzi nagromadzenie obfitych za-

pasów, na które trudno byo o kupca; Lubecki wyjedna wic w r.

1824 pozwolenie Cesarza, eby zalegoci wolno byo opaca zbo-

em, liczc wedug cen targowych, zboe za miao suy przede-

wszystkiem na potrzeby wojska. Zamyla nawet system ten rozwi-n i zaoy wielkie, rzdowe magazyny zboowe, co jednak na-
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nie si stara o gratyfikacy dla jednego zasuonego
urzdnika w ministerstwie Skarbu, ojca 11 dzieci, licz-

cego 31 lat suby; urzdnik ten, referendarz Stanu, za-

suy si tern, e wykaza, w swych gorliwych poszuki-

waniach, nie mniej jak 60 milionów zalegych naleytoci

Skarbu, z których do r. 1827 zabezpieczono na hipotekach

23 milionów. Byy to, zdaje si, okrge cyfry ogólnego

rezultatu dochodze w przedmiocie zalegych naleytoci,

a take i ogólnej, do r. 1827, sumy skarbowych pretensyi,

potkao na opór w Petersburgu, z obawy o kradziee w magazynach;
obaw tych nie mia Lubecki, ufny w ciso kontroli swojego za-

rzdu skarbowego. Skoczyo si na tem, e Cesarz zatwierdzi pro-

jekt Lubeckiego z pewnemi ograniczeniami; L. nie zadowolony by
z opustu 25°/o dla paccych gotówk, uwaajc to za premi nie-

dbalstwa w paceniu podatków, skoro nie zalegajcy opodatkowani

pac podatki bez opustu. Sprawa ta stanowi przedmiot kore^spon-

dencyi z Grabowskim, naówczas jeszcze tylko zastpc ministra S.

S. ; listy Lubeckiego z 9 stycznia, 13 lutego, 5 marca,. 16 kwietnia

1824, Grabowskiego z 26 lutego, 6 kwietnia 1824 Korespondencya
w tym przedmiocie urywa si jednak na przychylnej decyzyi Cesa-

rza, w kwietniu 1824; niewiadomo, jak szerokiego zastosowania

rzecz ta doznaa w praktyce. W kadym razie zdaje si, e warto
cignitych w ten sposób zalegoci figuruje w wykazach rachun-

kowych, z których czerpalimy powysze cyfry, jako gotówka,
tak i ciganie zalegoci in natura, które odbywao si obok
uiszczania ich gotówk (z opustem 25%), nie podwysza ogólnej
cyfry zalegoci opaconych w tym czasie. Wynika to nie tylko

z ogólnych zasad naleycie uregulowanej rachunkowoci, ale take
z samego tekstu listu Lubeckiego, w którym ogólnie naszkicowa
swój projekt: L'Administration, en possession dc ces grains, pourrait

facilement on les vendre pour la consommaion des troupes, ou en

former des magasins d'approvisionnemen, des greniers d'abondance,

pour parer d tous les evenemens. Czy zreszt administracya wojsko-

wa przyjmowaa od administracyi skarbowej ziarno w wartoci cen

targowych, a warto ta potrcaa si z miesicznej raty t. z. »bu-

detu wojskowegoa, czy te raty wypacano w caoci i »sprzeda-

wano« literalnie ziarno intendanturze wojskowej, w kadym razie

warto ziarna, którem uiszczano zalegoci podatkowe oraz czyn-

szowe (z dzierawy dóbr narodowych), powinna bya figurowa w ru-

bryce cignitych zalegoci.
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które Rzd zabezpieczy hipotecznie na majtkach oby-

wateli. Z kocem r. 1829 obliczano wprawdzie ogóln
sum pretensyi Skarbu ))do mieszkaców kraju« na 77 mi-

lionów z gór, znaczn ich cz jednak naleao uwaad
za przepada %

atwo poj, jak dokuczliw bya ta ciso wadzy
skarbowej w wyszukiwaniu dawnych, ))spleniaych«, jak

mówiono, naleytoci; nikt nie by pewnym, czy zdwo-

jona gorliwo niezmordowanych urzdników komisyi

obrachunkowej nie zgotuje mu lada chwili nowej niespo-

dzianki, i niewiadomo, na jak sum opiewajcej. ciso
ta dotykaa nie rzadko spadkobierców dawno nie yjcego
dunika Skarbu, który zaleg przed laty z opat podatku

lub nie opaci stempla, korzystajc z bezadu w dawniej-

szej administracyi, lub te nawet z korupcyi, rozpanoszo-

nej w personalu skarbowym za czasów Wgleskiego ').

Sumienni obywatele — powtarza nieugity minister —
nie uchylali si i w czasach najwikszego bezadu od po-

noszenia publicznych ciarów, a nawet tern skwapliwiej

cigano od nich naleytoci, by pokry niedobory, po-

wstajce ze zdronego faworyzowania niesumiennych oby-

wateli; gdyby zatem puci w niepami suszne preten-

sye Skarbu, byaby to jedynie premia za niesumienno,

która krzywdzia interes Skarbu w spóce ze zymi urz-

dnikami. Zreszt, nie tylko komisy obrachunkowa praco-

waa nad wyledzeniem »spleniaych« pretensyi Skarbu.

Obok niej pracowaa take usilnie Komisya likwidacyjna,

z liczniejszym znacznie zastpem (30) urzdników, spraw-

dzajc równie dawne, niemniej »spleniae« pretensye oby-

wateli do Skarbu krajowego, równie nie tylko z czasów

Ksistwa Warszawskiego, ale take z epoki pruskich

i austryackich rzdów. W tym samym czasie, kiedy Skarb

wszed na hipotek wielu obywateli z 23 milionami swo-

ich pretensyi, ogólna suma pretensyi, sprawdzonych przez

Komisy likwidacyjn, dosza do 26 milionów; w cigu
dwóch lat nastpnych uznano dalszych pretensyi na prze-
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szo 23 milionów. Czsto ta sama osob bya zarazem

dunikiem i wierzycielem Skarbu, wreszcie certyfikaty

Komisyi likwidacyjnej na pretensye do Skarbu przyjmo-

wano zamiast gotówki przy opacie zalegych naleytoci.

Takiemi kompensatami spacono do listopada 1829 powa-n sum 11,743.259 zp. 13 gr. dugu krajowego, Lubecki

za projektowa dalsze jeszcze rozwinicie tego systemu.

Tak wic, ta okrzyczana egzekucya ))spleniaych« zalego-

ci, napitnowana mianem wfiskalnego rabunku«, w innem

zgoa przedstawia si owietleniu, jeli rzecz rozpatrze

dokadniej, cho niema wtpliwoci, e w niejednym wy-

padku wyrafinowana gorliwo skarbowych urzdników
moga by ródem przykrych dokuczliwoci i atwe do

zrozumienia powodowaa skargi ^).

I druga zreszt strona tej samej akcyi, zaspokojenie

prywatnych pretensyi do Skarbu publicznego, i likwidacya

))wewntrzna«, bya przedmiotem namitnych napaci na

Lubeckiego. Na obu z kolei Sejmach, w r. 1825 i 1830,

do ostro wytykano powolny bieg likwidacyi, czemu prze-

cz wprost cyfry, przytoczone powyej, wanie z picio-

letniego okresu midzy obydwoma Sejmami. Ludzka to

rzecz, e wierzyciel si niecierpliwi, tak dugo ju cze-

kajc. Likwidacya wewntrzna doliczaa wprawdzie i za-

lege procenta do uznanych i sprawdzonych pretensyi

mianowicie przy wszelkich wierzytelnociach, które wy-

nikay z kontraktów zawartych z rozmaitemi dawniejszemi,

wadzami; przy wielu jednak pretensyach, jak np. zalege

pace etatowe lub od niewypacony, procent przepada,

z oczywist strat dla wierzycieli Skarbu. Im skrupulatniej

za badano i sprawdzano przedstawione pretensye, w tern

dalsz przyszo odsuwa si kres likwidacyi; jedno i dru-

gie niecierpliwio obywateli; ciso w sprawdzaniu gnie-

waa ich wicej od niedo szybkiego postpu prac Ko-

misyi likwidacyjnej. Mao kto jednak myla, jaki byby
skutek pobienego przesiewania tylu pretensyi, czsto wy-

górowanych, przez nadto szeroki przetak; nikt sobie nie
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zdawa sprawy, do jakiej cyfry urósby przez to dug kra-

jowy, jak gniotcem brzemieniem spadoby jego umorze-

nie na wszystkich opodatkowanych*).

Mao kto zreszt wiedzia, jak szczególnym celem oso-

bistej ambicyi Lubeckiego by pomylny, ile monoci, dla

wierzycieli Skarbu pomylny skutek wewntrznej likwi-

dacyi. On urós przecie na niespodziewanie korzystnym

wyniku likwidacyi zewntrznej, na berliskiej i wiede-
skiej konwencyi, które susznie uwaa za niewzruszon
podstaw zaspokojenia prywatnych wierzycieli Skarbu.

Wprawdzie i tego zarzutu mu nie szczdzono, e w oby-

dwu konwencyach, które sobie tak susznie poczytywa za

chlub, nie tylko nie zabezpieczy, ale wprost zaprzepaci

interesa obywateli, majcych dawne pretensye do pruskiego

i austryackiego rzdu; e tem okupi korzystny »stosun-

kowo« dla Skarbu wynik swych negocyacyi. Skarb Kró-

lestwa bowiem przej na siebie zaspokojenie wszelkich

naleytoci wasnych obywateli z epoki pruskich i austrya-

ckich rzdów (1795—1806 lub 1795 — 1809), co wanie
stanowio podstaw kompensaty, wykazujcej znaczn prze-

wyk wzajemnych pretensyi na korzy Polski. I susznie

móg Lubecki przypisywa sobie zasug, e obywatele

Królestwa, majc do czynienia z swym wasnym rzdem,
wyszli na tem bez porównania lepiej, nili gdyby musieli

egzekwowa od Prus naleytoci za dostawy dla wojska

z lat 1805— 1806, a nawet gdyby im przyszo realizowa

*) Ciekaw ilustracy tego przedmiotu zawiera list Lubeckiego

do Grabowskiego z 27 lipca 1827. Ministeryum Wojny popierao usil-

nie natychmiastow wypat zalegych pretensyi Zamocian za do-

stawy przy forty fikacyach; wysoko tych pretensyi (178.993 zip.)

bya powiadczona przez Komisy wojewódzk. To wiadectwo —
twierdzi Lubecki — prouve seulement que ces reclamations ont eU
presentees pour cete somme; veu-on savoir d comhien monterait la

dette du Royaume, sHl adoptait de pareilles pretentions, sans en faire

ensuite un severe examen? a 500 milUons! ! Tel es au moins le total

des pretentions de la meme espece qui aurait droit a un meme paye-

ment integral, si Von pouvait accorder celni d'une somme non liuidde.
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oprocentowane austryackie Kriegs-Darlehen- und Natura-

lien-Lieferungs-Obligationen z koca XVIII wieku. Mao
kto, i to chyba ju najmniej, bra w rachub t wan
okoliczno, e bez berliskiej i wiedeskiej konwencyi

nie byoby przyszo wcale do likwidacyi wewntrznej,

i przepadyby niepowrotnie wszelkie pretensye do rzdów
Ksistwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego z czasów

administracyi Wgleskiego, a zatem wicej nili poowa
wszystkich pretensyi, które sprawdzaa Komisya likwida-

cyjna. Jeliby bowiem obydwie te konwencye nie byy
uwolniy Królestwa od tylu milionów haraczu na rzecz

Austryi i Prus, gdyby zamiast milionów za sól prusk
i austryack, które wanie suyy do umorzenia wewntrz-
nego dugu, co rok miliony odpyway do Wiednia i do

Berlina: ))wewntrzna likwidacya« pozostaaby bya, co

najmniej, dugo, chyba na zawsze — niedocignionem ma-

rzeniem, zarówno rzdu jak i obywateli Królestwa.

To samo za, co byo tak szczególnym przedmiotem

osobistej ambicyi Lubeckiego, stao si równoczenie dobrze

uzasadnionym celem troskliwoci ministra, który marzy
o »oywieniu cyrkulacyi«; hasem jego bya wmobilizacya

bogactw krajowych«, upionych brakiem przedsibiorczo-

ci, ubezwadnionych niedostatkiem gotówki i ruin kre-

dytu. ))Polsce trzeba bogactwa, dla utrzymania niepodle-

goci — to byo przecie jego polityczne Credo. Jedn
za z dwigni odrodzenia ekonomicznego miaa sta si

likwidacya wewntrzna, wprowadzajc w obieg, w obrót

ogólny, tyle milionów, pogronych w letargu: dwigni
przedsibiorczoci, która zaczynaa kiekowa w budzcym
si do ycia przemyle; dwigni kredytu, przez czciowe
choby tylko oczyszczenie obcionych hipotek; dwigni
wszelkiego rodzaju ))reprodukcyi« ekonomicznych si spo-

eczestwa, w której rzekomy fiskalista, Lubecki, widzia

jedyny rodek utrwalenia pomylnoci Skarbu na przy-

szo, pragnc je oprze na szybkim, nieustannym wzro-

cie konsumcyi. Prawie dziwi si trzeba, e ten niepo-
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pularny minister, w samym pocztku kopotliwego urz-

dowania, w epoce gryzcej troski o pustki w kasach

i poyczek u Szmula, mia czas na obmylanie planów

likwidacyi wewntrznej; tem samem kreli je piórem,

którem wyrachowywa »spodziewan percept« przyszego

tygodnia i miesica, obliczajc, czy bdzie z czego opaci
od wojsku i pensye urzdnikom. Tyle naglcych mia
spraw do zaatwienia za pierwszego pobytu w Petersburgu,

po objciu urzdowania; nie brako mu jednak czasu na

wyjednanie reskryptu (z 9 lipca 1822), w którym Monarcha

zarzdzi wewntrzn likwidacy, celem jak najszybszego

umorzenia dugu krajowego. Na czele centralnej Komisyi

likwidacyjnej stan wówczas niezmordowany wspópra-

cownik Lubeckiego w negocyacyach berliskich i wiede-
skich, Kajetan Kalinowski; po mierci Kalinowskiego w r.

1828, minister, który nie umia oszczdza swoich wspó-
pracowników, uzna w nim szczerze ofiar nadmiernego

przeadowania prac. Mimo to likwidacy wewntrzna nie

postpowaa tak ranie, jak sobie to Lubecki obiecywa

w r. 1824. Z tem wszystkiem, ju w roku mierci Kali-

nowskiego i w cigu dwóch lat nastpnych, niemaa liczba

wierzycieli Skarbu otrzymaa wypat uznanych naley-

toci, gotówk lub te listami zastawnymi modego To-

warzystwa Kredytowego ^).

atwiej byo jednak przyspiesza prac Komisyi likwi-

dacyjnej ni znale rodki na wykupno certyfikatów, które

Komisya wydawaa, w coraz wikszej iloci, oprocentowane

lub nieoprocentowane, wedug waciwoci kadej spraw-

dzonej pretensyi. Lubecki nie móg si zdecydowa na po-

yczk zewntrzn dla umorzenia dugu wewntrznego.
Raczej wola go pokry czciow sprzeda domen, co

cznie z ))austryack sol«, dostarczon bezpatnie na

mocy konwencyi z r. 1821, miao starczy na umorzenie

krajowego dugu w cigu niedugiego stosunkowo okresu

28 lat. Jedno wreszcie widniao w perspektywie ródo,
z natury przeznaczone do tego celu: spodziewane korzyci
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z likwidacji francuskiej, jedynej likwidacyi zewntrznej,

która jeszcze nie bya ukoczona. Od r. 1828 dopiero, od

zaoenia Banku Polskiego, mona byo wogóle myle
o jakiejkolwiek powanej operacyi, któraby miaa na celu

systematyczn, z okrelonymi terminami, amortyzacy obli-

gacyi czyli t. z. wcertyfikatówa, wydawanych przez Komi-

sy likwidacyjn. Roztropniej byo nawet na razie zacze-

ka z wykonaniem jakiejkolwiek operacyi tego rodzaju,

aeby Bank Polski szerzej rozwin swoj dziaalno: roz-

tropniej w interesie rzeczy i samych wierzycieli Skarbu,

posiadajcych certyfikaty Komisyi likwidacyjnej*). Tym-

*) O projekcie wyjazdu abckiego do Parya w sprawie likwi-

dacyi francuskiej, który z powodu rozmaitych, zwaszcza ja poli-

tycznych okolicznoci, od r. 1822 z roku na rok by odlcadany, por.

wyej str. 99. O likwidacyi francuskiej, jej znaczeniu i widokach,

interesujce szezegóy w listach Lubeckiego do Grabowskiego z 29

czerwca 1827, i Grabowskiego z tej samej daty, oraz w listach Tur-

kulla do Lubeckiego z 2 wrzenia 1829 i Lubeckiego do Turkulla

z 11 wrzenia tego roku, Lubecki kad na to wielki nacisk, e nie

mona likwidacyi francuskiej, jako najtrudniejszej powierzy
komu innemu; e on sam musi j przeprowadzi; ktokolwiek inny,

mniej obeznany z ca spraw a take mniej dbay o interes Skarbu,

mógby go narazi na strat wielu milionów; to samo te mniej

wicej ju w licie do Sobolewskiego z 29 grudnia 1821 (»bo od je-

dnego sowa w dyskusyi czsto miliony zalea). Nie przewidujc

wic póniej tak rychego, jak pragn, rozpoczcia i ukoczenia
likwidacyi francuskiej, Lubecki ju w r. 1825 zajmowa si planem
systematycznego umorzenia wewntrznego dugu sposobem stopnio-

wej amortyzacyi certyfikatów Komisyi likwidacyjnej przez losowa-

nie, a to bez wzgldu na likwidacy francusk. Plan ten, obliczony

na dokonanie amortyzacyi w cigu 28 lat, naszkicowany w listach

do Grabowskiego z 25 maja i 11 listopada 1825. Pierwszym warun-
kiem wykonania tego planu byo zaoenie Towarzystwa Kredyto-

wego, rzecz dokonana wanie pomidzy datami tych dwóch listów;

drugim zaoenie Banku Polskiego; trzecim czciowa sprzeda dóbr

narodowych i zaprowadzenie wieczystych dzieraw w pozostaych
dobrach. Plan ten, który mia kilkadziesit milionów wprowadzi
w obieg, by — zdaje si — niedaleki urzeczywistnienia przed wy-
buchem listopadowego powstania.
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czasem amortyzacya odbywaa si po gospodarsku, powol-

nym, ówim krokiem, w miar funduszów, jakimi byo
mona na ten cel rozporzdza. Mimo to w r. 1828, opro-

centowane certyfikaty miay na giedzie warszawskiej kurs

74—75^01 niszy tylko o lO^/o od ówczesnego kursu listów

zastawnych modego Towarzystwa Kredytowego. Kurs ten,

wcale wysoki wówczas, jak na bezterminowe zapisy

dugu publicznego, by wymownem wiadectwem, o ile

ustali si kredyt Skarbu po 7 latach zarzdu Lubeckiego ^).

Ciszy by los niemaej liczby wierzycieli Skarbu,

którym Komisya likwidacyjna wydaa bezprocentowe cer-

tyfikaty; kurs ich sta bowiem nierównie niej, wobec nie-

pewnego terminu wypaty sprawdzonych i uznanych pre-

tensyi. Kurs certyfikatów z tytuu zalegego odu waha
si okoo 35o/o nominalnej wartoci, inne, równie bezpro-

centowe, pacono na giedzie warszawskiej po 25—40o/o,

wedug kolei, w jakiej mia przypada kiedy nieokrelony

jeszcze termin wykupu za gotówk, dla rozmaitych kate-

goryi pretensyi. Odrazu byby si podniós kurs tych wszyst-

kich certyfikatów, o ileby by przyszed do skutku syste-

matyczny, pewny plan umorzenia dugu krajowego, cel,

do którego Lubecki zmierza tak energicznie w ostatnich

latach urzdowania. Tymczasem, nie dziw, e nieziszczone

nadzieje weteranów wojskowych i urzdników, wszystkich

wogóle, co otrzymali bezprocentowe certyfikaty, czyy
si w gonym chórze oburzenia na likwidacy. Narzekali

zarówno ))cierpliwi« wierzyciele, jak i wniecierpliwicc, którzy

nie mogli albo nie chcieli czeka na korzystniejsze, pra-

widowe zrealizowanie wydanych przez Komisy dowo-
dów, rzucajc je przedwczenie, choby za bezcen, na lizki

grunt spekulacyi, byle tylko najprdzej doj do upragnio-

nej gotówki. Wskutek tego likwidacy wewntrzna, dzieo

tak powanie pojte, wane ogniwo w projektach Lube-

ckiego co do ekonomicznego odrodzenia Królestwa, wnio-

sa nowy jeszcze, gony a ostry ton do powszechnego
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szemrania, co tak dononem echem zabrzmiao w wspó-
czesnych sdach o niepopularnym ministrze.

»Wzi skd wzi — oto klucz caej sztuki finanso-

wej Lubeckieg-oa, napisa na emigracyi Mochnacki i ostry

sd ten przekaza potomnoci. Tak odzywa si nie tylko

namitny rewolucyonista, któremu tylko zawistny los prze-

szkodzi rozstrzela znienawidzonego ministra. wZapenie-

nie nage, prdkie, dostatnie. Skarbu przez ksicia Lube-

ckiego ani nie stao si przez cud, ani nie byo skutkiem

geniuszu*); mie tylko zabra wszystko wszystkim, nie

szanowa nigdzie i w nikim wasnoci, prawnie i niepra-

wnie zagarnia wszystkie fundusze i koncentrowa je w je-

dnym punkcie, fundusze instytutów, sierót, wdów, towa-

*) Kajetan Komian, z którego Pamitników wyjto powysze
sowa, nie rozumia czy te nie chcia zrozumie rodków zaradczych,

którymi Lubecki stara si agodzi nieuniknion krzywd, jak li-

kwidacya w ówczesnem pooeniu finansowem Królestwa wyrz-
dzaa wacicielom bezprocentowych certyfikatów, zastosowujc te

rodki wyjtkowo wobec szczególnie zasuonych urzdników, ma-
jcych pretensye do Skarbu z tytuu zalegej pensyi. Sam Komian
by takim wierzycielem Skarbu z powodu zalegej pensyi z czasów
Ksistwa Warszawskiego. W r. 1827 Komian, dotknity gradobi-

ciem w swym majtku ziemskim, wniós prob o wypat tej da-

wnej zalegoci, w kwocie 36.000 zp. Lubecki popar j gorco i wy-
jedna wypat, ale tytuem graty fikacyi, i to w kwocie o 287o
wyszej. O to Komian mia osobny jeszcze al do niego, niewia-

domo czy z powodu podwyszenia sumy, któr jednake przyj,
w kadym razie jednak z powodu tego tytuu «gratyfikacyi», który

nie uchyla susznej pretensyi urzdnika do Skarbu o 36.000 zalegej

pensyi. Jasn jest rzecz jednak, e Lubecki nie móg postpi ina-

czej, bez utworzenia niebezpiecznego precedensu i bez naraenia si
na sprawiedliwy zarzut, e wyszym urzdnikom wypaca zalegle

pensye gotówk, innym za wydaje tylko certyfikaty, których kurs

dosiga jedynie 4;07o- Postpowanie Lubeckiego dowodzi tylko zu-

penej bezstronnoci w ocenianiu zasug; faworyzowa bowiem Ko-
miana nie mia zgoa powodu, doznajc stale szczególniejszej nie-

przyjani tego zavsuonego, ale niesychanie uprzedzonego i nami-
tnego czowieka. Por. K. Komian, Pamitniki IIL 296, 298, A. E.

Komian, Pamitniki IL b, Mochnacki, Powstanie 1. 302.
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rzystw prywatnych, wszystkie kasy na jedn zamieni —
tym sposobem nie geniusz, ale najprociejszy byle miay
urzdnik móg napeni Skarb pienidzmi!« ^^). Rzeczni-

kiem tak krzywdzcych frazesów sta si jeden z najwy-
szych, najpowaniejszych urzdników Królestwa, dajc do-

wód gorszcej ignorancyi w rzeczach skarbowoci, jeli

»wszystkie kasy na jedn zamieni« wystarczao w jego

pojciu do uzdrowienia zrujnowanych finansów, o których

stanie w r. 1821 musia przecie co wiedzie — Jeneralny

Dyrektor w Komisyi Spraw Wewntrznych. Targ pieniny
europejski trafniej to z pewnoci oceni, co byo rzeczy-

wist dwigni finansowej pomylnoci Królestwa, kiedy

w r. 1829 skoczono negocyacye o poyczk 42 milionów,

»pod warunkami tak korzystnymi — stwierdza to z za-

dowoleniem Lubecki — jak to jeszcze adnemu pastwu
nie udao si w naszych czasacha i^). To najlepsze wia-
dectwo, wydane gospodarce finansowej Królestwa przez

czynniki do tego powoane, którym w kadym razie daleko

byo do tej lepoty, by warto i donioso pomylnych
rezultatów, osignitych przez Lubeckiego, przypisywa
tak wtpliwym rodkom technicznym, jak okrzyczana przez

jego nieprzyjació wgrabie prywatnej wasnoci. Ten te
wyrok europejskich kó finansowych by polskiemu mini-

strowi finansów sprawiedUwem zadouczynieniem za na-

paci domorosej zawici — po upywie nie wicej jak sie-

dmiu lat od tych niespokojnych nocy, gdy mu sen odbie-

raa gryzca troska, czy Berek Szmul poyczy kilka kro
sto tysicy na lichw, bez których wsuba stanie«, jutro,

pojutrze . .

.

W finansowych koach niemieckich, angielskich i ho-

lenderskich, wiedziano dobrze, co rzeczywicie ugrunto-

wao kwitncy stan finansów za ministerstwa tego nie-

zwykego czowieka, który sam mówi, e cay sekret jego

powodzenia, to »gorliwo, pracowito i wiele szczcia,

duo uporu i niemao zuchwaoci. Nie w fiskalizmie,

który w owietleniu cyfrowem nie tak strasznie wyglda.



GOSPODABZ 145

me w tern wszystkiem, za co administracy skarbow
Lubeckiego nazywano ))rabunkiem« i wupie fiskaln«;

nie w niefortunnych egzekucyach wojskowych, które wszyst-

kiego trway par tygodni; nie w drobiazgowem wyszu
kiwaniu »spleniaych« zalegoci, które suy miay na

umorzenie czciowe prywatnych pretensyi do Skarbu; nie

w znienawidzonym ))kabaku«, którego cay rezultat finan

sowy — okoo 20 milionów w cigu dziewiciu lat — ginie

w ogólnej, do 700 milionów dochodzcej sumie skarbo-

wych wpywów za rzdów Lubeckiego: nie w tych szcze-

góach, obojtnych a niekiedy nawet szkodliwych, w tych

niezdrowych owocach niedowiadczenia i przeraenia roz-

paczliwym stanem finansów w r. 1821, nie tu tkwia rze-

czywista podstawa ich uzdrowienia pod sprystym za-

rzdem niezmordowanego ministra. »Bez nowych podatków
da si rad, ale idzie o to, aby do Skarbu a nie do
kieszeni cudzej pienidze wpy way...« i^). To
haso wypowiedzia Lubecki, gdy obejmowa urzdowanie,
i pod tem hasem uporzdkowa w krótkim czasie rozstro-

jone finanse, a po kilku latach do kwitncego doprowa-

dzi stanu. By nieugity w ukrócaniu panujcych nad-

uy; nie waha si rozpdzi caej zgrai przekupnych

urzdników, nie poprzestajc na wydalaniu winnych, lecz

pocigajc ich równoczenie do karnej odpowiedzialnoci ^3).

Wiadomo, jak trudno wykorzeni malwersacye skarbowe,

jeli si raz zakorzeni w nieuczciwej administracyi, tole-

rowane u góry przez poczucie wspówiny, pokrywane
usunem koleestwem, opartem na wzajemnoci. Mimo
niedostatecznej pomocy, póki brako dzielnych wspópra-
cowników, nieugity minister by rzeczywicie niezmor-

dowany w dochodzeniu zagniedonych naduy, przeko-

nawszy si rycho o ich przeraajcym rozmiarze; w kocu
pierwszego kwartau swego urzdowania wykry, e w sa-

mem augustowskiem województwie defraudacye w admi-

nistracyi solnego monopolu naraaj co roku Skarb Kró-

lestwa na strat miliona zp. z gór; milion — w tych

Si. Smolka. 10
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latach chronicznej pustki w kasach ^*). Nie dospa i nie

dojad, w literalnem tego sowa znaczeniu, nieraz i po 20

godzin dziennie zatopiony by w pracy*), sam si zapra-

00wywa, urzdników zamcza, zwaszcza wyszych, naj-

lepszych i najpewniejszych, na których móg si spuci
z zupenem zaufaniem; raz w raz narzeka, e najlepsi

urzdnicy mu si pochorowali, wskutek czego mu przy-

byo jeszcze roboty ^^). Umia jednak zagrza, porwa swoim
przykadem; powicenie, bez przesady, powicenie dla

»suby« stawao si zaraliwem w okazaym paacu mi-

nisterstwa Finansów. Ogromna wikszo licznej a karnej

armii urzdników skarbowych pracowaa nieraz nad siy,

dla karyery zapewne, dla przypodobania si ministrowi;

nie brak byo jednak i takich, co jak Lubecki, tracili zdro-

wie dla dobra powszechnego, z zaparciem siebie i z prze-

*) Por. wyej str. 47. Tego te wiadectwa nie odmawiaj mu
najzawzitsi nawet nieprzyjaciele, Mochnacki (Powst. nar. pol. I. 297)

i Komian (Pamitniki III. 276). K. Komian i t pochwal zaprawia

zwyk óci: »Ks. Lubeckiego niezaprzeczon jest zasug niezmor-

dowana pracowito, silna i przezorna stra, ogldno na przyszo
i powicenie samego siebie obowizkom, które przyj; a lubo wiele

czasu traci na dysputach i gadulstwie, na pisaniu lub dyktowaniu

swoich wykrtnych sofizmatów, na zwiedzaniu fabryk a szczególnie

machin rkodzielniczych, którym si przypatrywa i sam ich do-

wiadcza lubi, regularno suby, tok spraw publicznych nic na

tem nie cierpiay, gdy by nader skromny w swoich wygodach y-
cia, tak, e nawet snu sobie ujmowa, byle wszystkiemu wydoa.
Jedyn jego namitnoci byo palenie fajki, której z ust nie wypu-
szcza, oraz polemika i gadanina; jedyn rozrywk gra w bilard

i czasem w wiska; obie te gry jakby gracz z profesyi najwyborniej

umia; mówi, e z pistoletu strzela jak nikt, t wic jego pkat
i drobn postaw rzadk zrcznoci fizyczn uposaya naturaa.

W strzelaniu wywiczy si Lubecki i doszed do rzadkiej doskona-

oci za pobytu w Petersburgu, z powodu pojedynku, który go cze-

ka po powrocie do kraju z niefortunnym kilkutygodniowym towa-

rzyszem pierwszej misyi petersburskiej, Rdutowskim; gdy Lubecki

powróci z tryumfem po roku i 4 miesicach, Rdutowski depreko-

wa i oszczdzi sobie spotkania z takim wirtuozem pistoleta; szcze-

góy te z papierów Lubeckiego A/3.
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wiadczeniem, e ratuj byt kraju. Przykad niezmordo-

wanego zwierzchnika wszystkich elektryzowa; wszystkich

zagrzewaa ta Lubeckiego szczera, serdeczna troska o do-

bro Skarbu, klasyczna diligentia boni patris familias, gor-

liwo, która mu sen odbieraa w pierwszych miesicach

urzdowania, póniej za, w latach pomylnej obfitoci,

gorycz zaprawiaa kady niepotrzebny wydatek, gdy nie

móg mu si oprze na rozkaz z Petersburga. I wanie
nie co innego, jak ta ojcowska dbao o grosz publiczny,

rozmnoona nastpnie w karnym zastpie oddanych mi-

nistrowi wspópracowników: to bya gówna, potna dwi-
gnia, któr do takiej pomylnoci podniós si Skarb Kró-

lestwa. Inne ni z pocztku kopoty gryzy ministra, od-

kd kasy rzdowe przestay po dawnemu wieci pustkami:

troski o zmarnowanie zasobów, z takim trudem nagroma-

dzonych, znojnym potem ludu oblanych, milionów, na któ-

rych tyle ciyo skarg i zorzecze. Niezomny by w obronie

raz zatwierdzonego budetu, wbrew lizkiej praktyce swego
poprzednika, za którego budet nie mia nic wspólnego

z rzeczywistoci. Nieprzekraczalno budetu, cisa, bez-

warunkowa — to by zasadniczy warunek, którego nie-

ugitem przestrzeganiem obieca Skarb uzdrowi; waru-

nek, uznany i sumiennie dotrzymywany przez Aleksandra I,

pod osobist odpowiedzialnoci kadego, ktoby poway
si go naruszy; zatwierdzony na samym wstpie przez

Mikoaja, którego takie same rozporzdzenie Lubecki

wyjedna bezzwocznie po jego na tron wstpieniu ^^).

W obronie tej zasady nie waha si narazi na adn,
choby najwiksz przykro osobist, na adne niebez-

pieczestwo, i takie nawet, którego zreszt najstaranniej

unika, ze wzgldów politycznych, by nie drani W. Ksi-

cia, w trzech pierwszych latach 1822—1825, nie tylko ce-

sarskiego brata, ale — jak wszyscy byli przekonani —
przyszego wadc Rosyi i Królestwa. Bronic nienaruszal-

noci budetu wobec W. Ks. Konstantego, Lubecki pierw-

szy opar mu si skutecznie, przekona Cesarzewicza, e
10*
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istniej granice samowoli, której nikt przed nim nie mia
stawi czoa ^').

Budet, ten gówny przedmiot tyloletniej troski mi-

nistra, cign na pami Lubeckiego, w zamglonej ju
poniekd tradycyi, kwintesency n aj ostrzejrzyci zarzutów

ze stanowiska politycznego. Kto dokadniej si nie zapo-

zna z history Królestwa Kongresowego, o ile jest dzi

znana, kto zwaszcza szczególniejszej uwagi nie powici
politycznej stronie budetu przed powstaniem listopado-

wem: jeeli go zagadn, co sdzi o Lubeckim, oskary

go niezawodnie, e gwaci systematycznie ustaw kon-

stytucyjn, e podkopywa fundamenta konstytucyjnego

systemu, poniewa prowadzi gospodark skarbow bez

wspóudziau Sejmu, nie przedstawiajc Izbom do uchwa-

lenia konstytucyjnego budetu. Mao kto zastanowi si nad

tem, e Lubecki, co do budetu, zachowa praktyk, któr

zasta, ulepszajc j pod wzgldem technicznym; wina jego

polega jedynie na tem, e nie spieszy si wcale z wpro-

wadzeniem budetu na drog konstytucyjn; nie spieszy

si rzeczywicie, tak e tymczasem spon w poodze cay
gmach konstytucyi, zanim reprezentacyi narodowej dana

bya sposobno, choby raz jeden tylko skorzysta z prawa

uchwalania budetu, z atrybucyi, które jej konstytucya

z r. 1815 przyznawaa i tak w nadzwyczaj ograniczonej

mierze. By to bd polityczny— biorc rzecz teoretycznie—
bd ciki; z tej samej kategoryi, co nieogldne »amanie
forma w osawionym ))kabaku«, o tyle ciszy, o ile ty-

czy si nie jakiego szczegóu skarbowej administracyi,

lecz nadwera istotne podwaliny reprezentacyjnego sy-

stemu, powoujce przedstawicieli narodu do wspódzia-

ania w szafunku publicznego grosza. Natomiast, ten bd
nietylko nie by, jak ))kabak«, wymysem Lubeckiego, ale

stwierdzi to naley z naciskiem, e minister, któryby si

by stara nawet usilnie unikn tego bdu, byby mia
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nieprzeamane trudnoci do przezwycienia, w ówczesnem
pooeniu Królestwa.

Lubecki nie by bynajmniej zwolennikiem autokra-

tyzmu i rzdów biurokratycznych. Konstytucy Królestwa

ceni wysoko, mimo wszelkich jej niedostatków, jako ostoj

swobód narodowych. Obce mu jednak byo, zupenie obce,

wyksztacenie teoretyczne w politycznych naukach. Na
rzeczywist warto udziau cia prawodawczych w uka-
daniu budetu zapatrywa si do sceptycznie, nie zapa-

la si zwaszcza wcale do przyznania im wpywu decy-

dujcego na g-ospodark skarbow i polityk finansow.

Rzecz reprezentacyi narodowej byo w jego mniemaniu
uchwala wszelkie podatki, obciajce ludno, która po-

wierzya Sejmowi rzecznictwo swych interesów; czuwa,
by wadza wykonawcza nie marnowaa grosza publicznego,

nad uyciem przyznanych rodków baczn wykonywa
kontrol; objawia wreszcie uzasadnione yczenia co do

uycia tych rodków i co do caej gospodarki skarbowej;

budet jednak, podstaw tej gospodarki, uwaa raczej za

rzecz gospodarza samego, odpowiedzialnej wadzy wyko-

nawczej*). Przy objciu urzdowania zasta polityczn

*) Niema, o ile wiadomo, dokumentu, w którymby powysze
zapatrywania polityczne Lubeckiego byy systematycznie wyoone,
caoksztat ten da si jednak zestawi z lunyci uwag w jego ko-

respondencyi itp. Wiele wiata na zapatrywania Lubeckiego w tym
przedmiocie rzuca zachowany w jego papierach projekt konstytucyi

W. Ks. Litewskiego z 1811/2, w którego redakcyi mody naówczas

marszaek grodzieski bra ywy i czynny udzia (ob. wyej str. 36).

Wedug tego projektu: do ministra Skarbu naley »formowanie

budetu rocznego przychodów i rozchodów* (§ 4t8), do Sejmu za
ustanowienie podatków tak staych jako i niestaych* oraz »miano-

wanie Izby Obrachunkowej « z ona Sejmu (§ 94?) i wykonywanie
kontroli nad gospodark skarbow za porednictwem tego organu

(§ 120, 122). I wedug konstytucyi Ksistwa Warszawskiego, jedynej,

z któr Lubecki by obeznany, do Sejmu naleao wycznie (art. 21):

»naradzanie si wzgldem prawa podatkowego czyli prawa
przychodów skarbowych, wzgldem praw tyczcych si od-
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stron budetu zabagnion w szczególny istotnie sposób,

nie spieszno mu zatem byo wcale z rozwikaniem tej

trudnej politycznej kwestyi, tem bardziej, e tyle mia do

czynienia, by finanse same z bagna wydoby, w czem

zgoa nie liczy i nie móg istotnie liczy na pomoc Sejmu.

I póniej, gdy to zadanie szczliwie byo spenione, mi-

nister, realista do szpiku koci, zaprztnity by rozlegymi

planami, realnymi, jak Towarzystwo Kredytowe, Bank Pol-

ski i liczne, z temi instytucyami zwizane a nigdy ju nie-

urzeczywistnione projekta. I w tych wic latach nie móg
pozby si jeszcze uzasadnionej obawy, e przedwczesne

wprowadzenie budetu na drog konstytucyjn mogoby
pokrzyowa te dalsze plany, z nieobliczon dla kraju

szkod; atmosfera Królestwa tak bya w tych latach prze-

sycona do zrozumia dnoci do opozycyi wzgldem
wszystkiego, co tylko wychodzio od Rzdu, e przecie

i Bank i Towarzystwo Kredytowe byy przedmiotem za-

wzitych ataków opozycyi, chocia tak jawny, widoczny

mian, które uczyni wypada bd v/ prawodawstwie cywilnem, bd
w prawodawstwie kryminalnem, bd te w systemie menniczyma.

Co do kontroli Sejmu nad ca administracy skarbow, Lubecki

nie tylko w teoryi uznawa najzupeniej jej uprawnienie, ale w pra-

ktyce stara si podczas obydwu Sejmów, jakie odbyway si w cza-

sie jego urzdowania, dostarczy sumiennie posom, a zwaszcza Ko-

misyi skarbowej Sejmu, wszelkich potrzebnych rodków do wykony-

wania kontroli; list do Grabowskiego, ministra S. S., z 25 listopada

1825 i sprawozdanie Komisyi sejmowych z r. 1830 (Protokó posie-

dze I. P. str. 239). Uskara si wprawdzie to Sprawozdanie, e »Ko-

misya Rzdowa P. i S., mimo ju zrobionej uwagi na przeszym
Sejmie, przedstawia jednak swój raport w tak ogólnych rezultatach,

i nie mona powzi przekonania potrzebnego do ocenienia tak

przychodów krajowych, jako te wydatków, czyli w nich dowolno
i marnotrawstwo nie panuje«. Pofolgowawszy jednak w ten sposób

yce opozycyjnej, bez uwagi na cel raportu K. Rz. P. i S., którego

zbytnia drobiazgowoó byaby tylko utrudnia zbadanie i kontrol,

Sprawozdanie komisyi sejmowych oddaje sprawiedliwo ministrowi,

e K. Rz. P, i S. »w okazaniu wszelkich danych objanie daa
dowód otwartoci i popiechu*.
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by tych instytucyi poytek. Krótko te przed Sejmem r.

1825, przed wniesieniem projektu o Towarzystwie, Lu-

becki pisa otwarcie do Grabowskiego: »Nie mog sobie

rk wiza w takiej wanie chwili, kiedy najwicej jest

do roboty, i nieodzown jest rzecz, by czas utrwali jako

tako podwaliny naszych finansów (nos bases financieres\

zanim si wzniesie na ich podstawie budow konstytu-

cyjn (avant d'en elever Vediflce constitutionnel)i( ^^).

Czy jednak tylko takie obawy wstrzymyway go w r.

1825 od wprowadzenia budetu ))na drog konstytucyjn ?«

»Za rzdów Lubeckiego, Król ze swojej strony a mi-

nister Skarbu ze swojej, tak wysok miar przykadaj do

idealnego budetu konstytucyjnego, który kiedy w przy-

szoci mia by zaprowadzony, e czyni niezbdnem sto-

sowanie tymczasowo systemu biurokratycznego« ^^).

Tak niedawno wyrazi si autor specyalnych studyów

o budecie Królestwa Kongresowego. Nie bez susznoci,

zreszt; mylnym jednak byby std wniosek, jakoby w ta-

kiem postpowaniu tkwia zasada, autokratyczna czy te
biurokratyczna, jakby zwaszcza minister szuka tylko po-

zorów do gwacenia zasady konstytucyjnej, powoujcej
reprezentacy narodow do stanowienia o pastwowym
budecie. Wiele bowiem czynników zoyo si na to szcze-

gólne powikanie sprawy, wskutek którego trzeba byo
istotnie przykada wysok miar do owego widealnego

budetu«, majcego dopiero suy za pomost od biuro-

kratycznego do prawdziwie konstytucyjnego budetu, o ile

i ten budet przyszoci na tak nazw móg zasugiwa.
Pierwszym czynnikiem byy dziwnie niejasne postanowie-

nia samej ustawy konstytucyjnej z r. 1815, która przyzna-

waa Sejmowi prawa ))ustanawiania(( budetu (art. 91, 93),

tak jednak szerokie pole pozostawiaa tutaj interpretacyi

co do waciwej kompetencyi Sejmu, e budet móg atwo
a nawet musiaby by sta si ródem gronego konfliktu

politycznego, z istotnem niebezpieczestwem dla pastwa
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i konstytucyi*). Jak w tylu innych podobnych kwestyach^

i w tej tak'>.e, dla caego ycia konstytucyjnego tak zasa-

dniczej, karta konstytucyjna miaa dopiero by rozwinita

przez Statuty organiczne i Ustawy (Ksigi praw). Std
rzeczywicie szczególnego znaczenia byaby nabraa pro-

jektowana zawsze a nigdy nie wydana Ustawa Skarbowa,

która przez to staa si kardynalnym warunkiem wpro-

wadzenia budetu na drog konstytucyjn. Pojcie tej pro-

jektowanej Ustawy Skarbowej sploto si zatem w szcze-

*) Art. 91 konstytucyi z r. 1815 zawiera gówne postanowienie

o prawach Sejmu co do budetu, a to w nastpujcych sowach:
»Sejm naradza si podug wezwania panujcego nad powiksze-
niem lub zmniejszeniem podatków, nakadów i wszelkich ciarów
publicznych, nad zmian, jakiejby wymagay, nad najlepszym i naj-

sprawiedHwszym sposobem rozkadu, nad ukadaniem budetu
przychodów i rozchodów, nad urzdzeniem systematu menni-

czego, nad zacigiem do wojska. ..« itd. Prawdziw zagadk Sfinksae

która moga sta si ródem niebezpiecznego konfliktu konstytu-

cyjnego lub te sparaliowa cay mechanizm pastwowy, by art. 93.

bW przypadku, gdyby Sejm nie ustanowi nowego budetu, dawny
zachowuje moc prawa a do przyszego zebrania si Sejmu. Jednake
budet ustaje po upynieniu lat czterech, gdyby w tym przecigu

Sejm zwoanym nie by«. Susznie te pisze Lubecki do ministra

S. S. jeszcze z Wiednia (15 wrzenia 1821), przed objciem urzdo-
wania: »(Jó dopiero powiedzie o znaczeniu samego art. 93? Po-

dug niego budet prawnie ustaje w pewnym przecigu czasu, skoro

Sejm zwoany nie bdzie, a zatem kondycya sine qua non ustania

budetu jest niezwoanie Sejmu. Dajmy przypadek nieszczliwy po-

wietrza, godu, lub wojsk nieprzyjacielskich do kraju wtargnienia,

które mimo chci króla w zwoaniu Sejmu jawnby przeszkod zrz-

dziy* — byo to w r. 1821, po dwóch regularnie odbytych Sejmach

r. 1818 i 1820 — »pytam si tedy, czyli i w talach zdarzeniach bud-

et ustaby mia?. . . Pan zapewne ze mn powiesz, e gdy prawo-

dawca w artykuach 161 i 163 zachowa sobie prawo rozwinicia

konstytucyi przez Statuta organiczne, zatem i odwoywanie si do

art. 93 o tyle byoby waciwem, o ile wyjanienie jego Statutem or-

ganicznym obok tego budetu nastpowaoby* t. j. obok tak zwa-

nego »pierwszego« czyli, jak póniej si wyraano >konstytucyjnego«

budetu. Na to tak logiczne pytanie Sobolewski nie umia nic odpo-

wiedzie.
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gólny sposób z pojciem t. z. ))pierwszego« budetu, ist-

nego lucus a non lucendo. Wedug ari 162 konstytucji,

ten wpierwszy budet« mia by wurzdzony przez króla

za zdaniem Rady Stanu«, nastpnie za wwykonywany lub

zmieniony przez Panujcego i przez obydwie Izbya; te

wic dopiero dalsze losy wpierwszego budetu« — utrzy-

manie jego lub zmiana — byyby z czasem powoay re-

prezentacy narodu do normalnego wspódziaania Sejmu

w »ustanawianiu budetu« (art. 91, 93). wPierwszy budeta
nie przestawa by jednak zawsze dezyderatem przyszo-

ci. Przez lat pitnacie, co roku na rok nastpny uka-
dano tymczasowy budet, nieprzewidziany zgoa w kon-

stytucyi, w nieustannem wyczekiwaniu t. z. wpierwszego

budetu«; skoro za wurzdzenia ustawodawczea, które do

niego miay by doczone, mogy rozwiza dopiero Sfin-

ksow zagadk zawiych artykuów konstytucyi, nie ma
si czemu dziwi, e do niego tak wyjtkow przywizy-

wano wag ''^0). Bd by bdem, i cikim; tego nikt nie

zaprzeczy. I to jednak równie jest pewnem, e kady mi-

nister Skarbu, któryby w ówczesnem pooeniu Królestwa

przyspiesza rozcicie tego nieszczliwego gordyjskiego

wza, w jaki si zapltaa polityczna strona budetu, byby
si ubezwadni we wszystkich swych dziaaniach, byby
tem samem zahamowa tyle obiecujcy rozkwit ekonomi-

czny, równoczenie za byby nieuchronnie wywoa ostry

konflikt pomidzy Tronem a Reprezentacy narodu, star-

cie o nieobliczonych nastpstwach. Moe na to byby si
zdoby jaki m stanu, coby nad wszystko inne stawia

zasady konstytucyjnego systemu, tak niedostatecznie, co

si tyczy budetu, zawarowane w konstytucyi z r. 1815.

W ówczesnem pokoleniu nie byo chyba nikogo, ktoby

sprosta temu zadaniu, jeliby w tym celu podj walk
z Nowosilcowem, autorem sofistycznych wykrtów, które

w rzeczywistoci odebray Sejmowi prawo uchwalania

budetu. Nie z samym zreszt Nowosilcowem wypadoby
stoczy walk, ale i z jego potnymi sojusznikami, w Pe-



154 PRZED POWSTANIKM

tersburgu i w Belwederze. W Lubeckim nie byo mate-

ryau na takiego obroc zasad konstytucyjnych, cho nie

lka si nigdy zapasów z Nowosilcowem. Z tern wszyst-

kiem, » konstytucyjna budowa skarbowocicc nie przestaa

by celem, do którego powolnym krokiem zd^/ay jego

usiowania; owiadcza to stanowczo, bez obudy, ze

szczerego przywizania do konstytucyi, z ufnoci, ie t
koron uwieczy swoje dzieo. Czeka z tem jednak na

lepsze czasy: lepsze pod wzgldem finansowym i po-

litycznym. Tymczasem wtrzyma si oburcz« — zarzuca

mu Barzykowski — praktyki przed nim ustalonej, opartej

na ))biurokratycznym budecie«, którym jego poprzednik

doprowadzi Skarb do ruiny, on za dwign z upadku;

tym budetem podniós wysoko i ustali kredyt Królestwa,

a wreszcie da ów silny, skuteczny popd do rozwoju kra-

jowego przemysu, który zrós si na zawsze z pamici
Lubeckiego *).

By to zreszt sui generis biurokratyczny budet,

z ostrzem zwróconem wanie przeciw biurokracyi kra-

jowej, przeciw gównym jej zwaszcza przedstawicielom,

*) Niebezpieczny konflikt polityczny pomidzy Koron a Sej-

mem, w sprawie budetu, istnia w Królestwie in statu latenti od

r. 1818, odkd twórca konstytucyi, Aleksander I, ogosi w reskryp-

cie ministra S. S. ow osobliw interpretacy art. 162 karty konsty-

tucyjnej, wedug której »pod wyrazem pierwszy hudzet nie mona
rozumie co innego, jak wprowadzenie nowego systemu finanso-

wego... a niemoliw jest rzecz ustanowi nowy system finansowy,

pewny i dokadny, dopóki dug publiczny, zagwarantowany artyku-

em 158 konstytucyi, nie bdzie zlikwidowany, cho w przyblieniu

«

(Barzykowski, Hist. powst. listop. I. 116). W jaskrawej sprzecznoci

z tak interpretacy art. 162 i jej nastpstwami bya interpretacy

Sejmu, wyoona najdokadniej w Sprawozdaniu Komisyi sejmowych
r, 1830 (Protoku posiedze I. P. str. 240), wedug której pierwszym

budetem by rzeczywicie pierwszy budet Królestwa, ustanowiony
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ministrom prezydujcym w rozmaitych Komisyach Rz-
dowych, i to w szczególny, wyrafinowany, mona powie-

dzie, sposób. Pierwszem zadaniem ministra Skarbu byo

przez Monarch na r. 1815/6, wszelkie za póniejsze »tymczasowe

«

budety, w ten sam sposób ustanawiane przez nastpnych lat 14,

byJy nielegalne i sprzeczne z konstytucy. Z zupen te konsekwen-

cj, wobec takiej logicznej interpretacyi art. 162 konstytucyi, stwier-

dziy Komisye Sejmowe r. 1830: »Zna to kady mieszkaniec, i opa-
canie podatku na drodze prawnej , na drodze konstytucyjnej , nie

moe by od niego domagane; jedynie mio ojczyzny i wierno
do Króla sprawia, i on je do kasy wnosi«. Wykrtna interpretacya

z r. 1818 bya niezawodnie dzieem Nowosilcowa, jak to, mniemamy,
wykazalimy dowodnie w Czci drugiej, IV. By moe nawet, e
Aleksander dokadnie nie rozumia tej sprawy, jak w ogóle, a zwa-
szcza ju w owych latach, nie wnika w trudniejsze do zrozumienia

szczegóy administracyi. Odezwy, wystosowane w jego imieniu do

ministra Skarbu przez ministra S. S. w r. 1823, gdy tylko finanse

dwigny si cokolwiek z ruiny, nalegaj na przyspieszenie uo-
enia t. z. »konstytucyjnego« czyli Bpierwszego« budetu, a tem sa-

mem na zaniechanie praktyki >tymczasowych« biurokratycznych

budetów; wedug wyranej woli Monarchy budet ten mia wej
w ycie od r. 182-4. (Zbiór przepisów administracyjnych Król. Pol.

Wydz. Skarbu V. 33, 41). Dopiero na przedstawienie Lubeckiego

Cesarz odstpi od tego dania, powracajc na stanowisko, zajte

w r. 1818, a wice pierwszy budet z ukoczeniem likwidacyi.

Wobec tego na Lubeckiego spadaaby tem wiksza odpowiedzialno,

jeli to on utwierdzi Aleksandra w utrzymaniu stanowiska z roku

1818. Fakt sam nie ulega wtpliwoci, stwierdzaj go: list Grabow-

skiego, ministra S. S. z 3 wrzenia i odpowied Lubeckiego z 12

wrzenia 1823, oraz list Lubeckiego do G. z 5 grudnia 1823. Wida
jednak z korespondencyi Lubeckiego z poprzednikiem Grabowskiego,

Sobolewskim, e Lubecki, w pocztkach swego urzdowania, ina-

czej zapatrywa si na t spraw, e nie myla bynajmniej czy
t. z. » konstytucyjnego* budetu z ukoczeniem likwidacyi, a nawet,

prawdopodobnie zamierza wypracowa pierwszy budet cile we-

dug logicznej interpretacyi art. 162 konstytucyi, bez wzgldu na-

sofistyczn interpretacya z r. 1H18, czekajc jedynie na ustalenie

chwiejnych przychodów; stwierdzaj to jego listy do Sobolewskiego

z 15 wrzenia i 24 listopada 1821 oraz z 26 stycznia 1822. Jeeh za
po dwu latach zmieni zapatrywanie i rzeczywicie >chwyci si obu-

rcz « interpretacyi z r. 1818, co do czenia pierwszego budetu z u-
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W pooeniu ówczesnem pooy tam rozbujaemu mar-

notrawstwu grosza publicznego, które si tak rozpano-

szyo za Wgleskiego, poniewa administracya skarbowa,

koczeniem likwidacyi, na to wpJynly widocznie wicej polityczne

wzgldy ni finansowe, które mu raczej suyy za pretekst. Przyto-

czony list do Grabowskiego z 5 grudnia 1823 dowodzi, e Lubecki

ju co najmniej w kwietniu tego roku stal na tern odmiennem
stanowisku, bezporednio po rozstaniu si z Grabowskim, z którym
si porozumia we wszystkich najwaniejszych sprawach, i — po
powrocie Aleksandra z weroskiego kongresu. Rzeczy wic wów-
czas stay tak, e obaj polscy ministrowie pracowali nad odwróce-

niem Aleksandra od nalega na wypracowanie konstytucyjnego bu-

detu, co im udao si rzeczywicie dopiero w sierpniu 1823 (Lub.

do Gr. 5 grudnia 1823), widocznie wic nie bez przeamania pewnych
trudnoci. Takie za ywe zainteresowanie si Aleksandra konstytu-

cyjnym budetem, w atmosferze weroskiego kongresu, nie mogo
obej si chyba bez jakich zewntrznych wpywów, przeciwko

którym Lubecki i Grabowski musieli si broni. Skde wic te

wpywy mogy pochodzi, jeeli nie od Nowosilcowa czy z Belwe-

deru, i to w atwym do odgadnicia celu, tj. dla zaostrzenia polity-

cznego konfliktu midzy Koron a Sejmem, wobec blizkiego w ka-

dym razie, bo odkadanego ju zwoania Sejmu. Jeliby mianowicie

Monarcha odstpi od czenia pierwszego budetu z ukoczeniem
likwidacyi, natomiast za obstawa przy poczeniu jego z Ustaw
Skarbow, majc zawiera wyjanienie zawiych postanowie 91

i 93 art. konstytucyi, konflikt musiaby si by w ówczesnem poo-
eniu zaogni w niezmiernie niebezpieczny sposób. Wobec stanow-

czej za w tym przedmiocie deklaracyi z r. 1818, czenie pierwszego

budetu z Ustaw Skarbow byo nieuniknione, i na to widocznie

obliczone byo dziaanie wrogich dla Królestwa czynników, którym

zaleao na wywoaniu ostrego konfliktu w sprawie tak ywotnej
dla swobód konstytucyjnych, jak interpretacya 91 i 93 art. konsty-

tucyi. Nowosilcow, poniósszy na tym punkcie porak w r. 1823,

nie da za wygrati i wznowi w nastpujcym roku swoje usio-

wania w sprawie t. z. konstytucyjnego budetu, nie w innym natu-

ralnie celu, jak dla zaostrzenia niebezpiecznego konfliktu midzy
Monarch a reprezentacy narodow. Gdy Nowosilcow 12 wrzenia

1824 powróci z Petersburga, po dwumiesicznym tam pobycie, kon-

sul austryacki Du Chet doniós Metternichowi, wedug informacyi,

zasignitych od otoczenia Nowosilcowa (14 wrzenia), e Sejm od-

bdzie si na pewno w maju przyszego roku, a gównymi jego
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czynica z rozmaitych naduy pewien rodzaj systemu,

nie moga by dosy tward wobec innych gazi admi-

nistracyi; taki minister, jak Wgleski, nie móg sobie

zraa kolegów. Z pocztku, pod obuchem reskryptu z 25

maja, poskromnieli wszyscy w swych wymaganiach; odkd
jednak pustki w rzdowych kasach przeszy w dziedzin

bolesnych wspomnie, kady rok zamyka si przewyk,
nic dziwnego, e wszystkie ministerstwa zapragny nie-

tylko wycign si ze skurczonej nieco pozycyi, któr im

narzuciy oszczdnoci r. 1822, ale cigle, przy kadym
nastpujcym budecie rosy ich wymagania, i to nie

w naturalnym, rzeczywist potrzeb uzasadnionym sto-

sunku. Lubecki zreszt nie zamyka bynajmniej oczu na

istotne potrzeby rónych gazi administracyi; mao jednak

mia zaufania do wszystkich kolegów bez wyjtku, nie

do ich charakteru zreszt — o ile to nie tyczyo si ))Sta-

sia« Grabowskiego, ministra Wyzna i Owiaty — ale

do sprystoci wszystkich innych ministrów, do ich oso-

bistej zabiegliwoci w umiejtnem a oszczdnem uyciu

rodków, a wskutek tego kade niemal powikszenie etatu

tej lub owej Komisyi Rzdowej uwaa zwykle za mar-

nowanie grosza 2^).

Walczy zatem jak lew z ministrami przy ukadaniu

kadego co rok budetu i gromadzi zapasy. Pomimo
kilku szczerb, choncych nadzwyczajne kredyty o dugim
szeregu zer, zapasy te doszy 29 listopada 1830 do powa-

nej cyfry 34 milionów; bya to niespena poowa wyso-

koci ówczesnego budetu, do jakiej go wydwign Lu-

przedmiotami bd: die Einfuhrung eines neuen Civil-Codex und

einer neuen Civilgerichtsordnung, das konstitutionelle Budget und
die Einfuhrung einer landschaftlichen Kreditanstalt (H.-H.- u. Staats-

archiv w Wiedniu). Wszystko istotnie sprawdzio si, prócz konsty-

tucyjnego hudsetu; Lubeokiemu i Grabowskiemu udao si bowiem
sparaliowa zabiegi Nowosilcowa w tej sprawie, pomidzy wrze-

niem 1824; a majem 1825. Por. Cz drug, IV: Projekta Ustawy

Skarbowej r. 1821.
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becki, podniósszy w r. 1830 preliminarz dochodów do

80 milionów z 54 milionów ostatniego budetu, wypraco-

wanego przez poprzednika ^^j. W tern oszczdzaniu i gro-

madzeniu zapasów nie byo niezdrowego uporu, o co nie-

którzy posdzali oszczdnego ministra, mniemajc, e to

dogadzao jego ambicyi, po tak wieych wspomnieniach

tej rozpaczliwej pustki, jak zasta w kasach rzdowych
r. 1821. On ju wówczas, przed samem objciem urzdo-
wania, akcentowa elementarn wprawdzie, ale zupenie

suszn zasad skarbowoci, e »kada osoba w prywa-

tnych swoich interesach musi regulowa swoje expensa

do intraty, kraje za przeciwnie, bo musz do potrzeby

expensy regulowa dochody<( ^s). Gromadzenie zapasów,

chwalebne w prywatnem gospodarstwie, wtpliwej za
wartoci w publicznem, byo na pozór w oczywistej sprze-

cznoci z t prost a tak suszn zasad. Na pozór jednak

tylko; Lubecki uzbraja si na przyszo. Mia plany, któ-

rych czstk tylko zdoa urzeczywistni; bez zapasów

i to bez znacznych zapasów, nie mógby by o nich myle.
Nie oglda si zatem na teory, o której w ogóle mao
co wiedzia; nie przestawa mnoy zapasów, rad, e i na

dzi, co najmniej, choby ten tylko by z nich poytek,

i przez ich gromadzenie grosz publiczny nie uleg roz-

trwonieniu. I tak obieg pieniny przez to nie cierpia;

jedn z pierwszych czynnoci Lubeckiego na stanowisku

ministra Skarbu, byo wprowadzenie t. z. »biletów kaso-

wychtt, w ogólnej sumie 16 milionów zp., których pene
pokrycie zapewniao równ monecie warto **). By to

te niezawodnie nieobojtny czynnik w podniesieniu kre-

dytu Królestwa, gdy rubel papierowy spad by od dawna
na Y4 wartoci. Zreszt, im wicej rozszerzao si pole

fruktyfikacyi zebranych kapitaów, tem mniej gotówki

trzymano w kasie, nie wicej, ni byo jej potrzeba w ka-

sowym obrocie. Wida to w zamkniciu rachunków ka-
dego roku; w kocu 1824 r. gotówka wynosia jeszcze

40%, vv nastpnym roku nawet Sl^o, w r. 1826 znowu
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41*1 o/o^ póniej stosunek procentowy spada z roku na rok,

na 26% (1827), 16o/, (1828), 157^ (1829). ^5).

W gromadzeniu zapasów Lubecki posugiwa si je-

dnym szczególnie rodkiem, starym, prostym a niezawo-

dnym: ostronem budetowaniem, zbyt ostronem, prze-

sadnie, jak skutek okazywa, gdy suba kadego roku

koczya si powan przewyk, po nad preliminarz bu-

detu. Udawao mu si takie postpowanie, mimo wspó-
dziaania kolegów w ukadaniu preliminarza, nie bez pe-

wnej jednak osobnej sztuczki, która bya specyaln wa-
ciwoci jego budetów. To antelineam Lubeckiego. Bu-

dety jego skaday si z dwóch czci, ant lineam i post

lineam^ po stronie przychodów i wydatków, cho w pier-

wszych latach antelineam znajduje si jedynie w przycho-

dach i tam te ma istotne, praktyczne zastosowanie; w roz-

chodach do skromne stosunkowo figuruj w niem cyfry,

jak gdyby dla okrasy, dla utrzymania tej staej rubryki

w preliminarzu. wPrzed lini« mianowicie wpisywano
wszelki dochód niepewny, ^)W linii« takie tylko przy-

chody, które zawie nie mogy. Z pocztku, w epoce pu-

stki w kasach i poyczek u Szmula, taki rozdzia preli-

minarza by jedynie wyrazem chwalebnej ogldnoci —
ostronoci tem niezbdniejszej, im wikszy bezad pano-

wa w administracyi za Wgleskiego, im trudniej byo
na razie oprze preliminarz dochodów na realnej podsta-

wie. Istotnie w pierwszym i trzecim budecie Lubeckiego,

dochód ant lineam preliminowany by w tej samej mniej

wicej wysokoci, ile przy zamkniciu rachunków wynio-

sa rzeczywista przewyk dochodów (1822 r. antel. prz.

7,144.090 zp., przewyk doch. 7,167.590 zp.; 1824 r. antel.

przych. 8,881.120 zp., przew. doch. 7,546.820 zp.). Po
dwóch, trzech latach jednak, odkd nowy minister zapo-

zna si dokadnie z normaln wydatnoci rónych ró-

de przychodu, odkd dobra sobie personal urzdniczy,

na którym móg polega, budet byby si atwo obszed
bez tej specyalnoci oryginalnej, gdyby Lubecki nie mia
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W niej skutecznego rodka do obrony budetu przed wata-

kami« innych ministrów. Nie móg si oprze, to wpisa
podwyszenie etatu do antelineam wydatków, które z na-

tury rzeczy byo bez porównania nisze od antelineam

przychodu, wahao si za midzy 12-5 a 29®/o antelineam

lewej strony. Najwyej preliminowano antelineam przy-

chodu w r. 1828, w kwocie 18,880.820 zp., co stanowio

25'87o postlineam tego roku, 20'47o za ogólnego preli-

minarza, ))przed lini« jak i ))W linii«. W Petersburgu

przy zatwierdzaniu preliminarza, minister Sekretarz Stanu

przyzwyczai Monarch, eby antelineam nie bra wcale

w rachub; »to dla porzdku tylko« — zwyk mówi Ale-

ksander — y)Voyons le reeU^ i szybko kadego roku prze-

chodzi do dochodów preliminowanych ))W linii<( *) Tam
za, ))W linii«, kady budet wykazywa skromn tylko

przewyk, od 76.493 zp. (1830) do 913.240 zp. (1823);

zreszt przewyka suya na rezerw do pokrycia nad-

zwyczajnych kredytów. Nic wic dziwnego, e to magi-

czne antelineam dostarczao w rzeczywistoci o wiele po-

kaniejszych przewyek, poczwszy od nieznacznej istotnie

cyfry r. 1829, dosigajcej zaledwie pó miliona (449.710

zp.), a do powanych na owe czasy cyfr r. 1823 lub 1824

(3.567.593, 4.646.826 zp.). Tylko rok 1828, rok podwysze-
nia etatu wojska podczas wojny tureckiej, zakoczy si
niedoborem 2.071.000, który przyszo pokry z zapasów ^^).

Le budget devient de jour en jour plus difflcile —
skary si czsto minister Skarbu ministrowi Sekreta-

rzowi Stanu, coraz czciej poczwszy od r. 1825. I rze-

) Z pocztku by kopot z Mikoajem, który nie móg zrazu

zrozumie natury »antelineam<. Minister S. S. Grabowski pisze do

Lubeckiego 22 lutego 1826: Prohablement S. M. aura alors plus de

temps pour se mieux familiariser avec les formes sous lesuelles Vous

presentes ces tdbleaux. Feu VEmpereur connaissait parfaitemen la

ature de Vantelineam p. e.; de lui meme, U commencai par en

faire ahsraction, et jugeait le reste du tableau. Cest pour Vordre,

disait U, voyons le rdel.
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czywicie nie byo w tern przesady, jak wiadcz jasno

przytoczone cyfry. Jeli nawet — nie rzeczywiste wyst-
pienie polskiego wojska na lini bojow w wojnie ture-

ckiej, lecz sama tylko moliwo takiego faktu zwichna
ju w r. 1828 równowag budetu, jeli przew^yki od r.

1825 wynosiy jedynie okoo pó miliona, to zacita obrona

budetu przed ))atakami« innych ministrów bya bezwa-

runkowo uzasadniona, tem bardziej, e o podwyszeniu
podatków nie wolno byo myle. Przeciwnie, i z Peters-

burga nadchodziy raz w raz upomnienia, by przyspieszy

zupene zniesienie kontyngentu liwerunkowego, by zniy
ceny soli, i Sejmy po dwa razy natarczywie tego si do-

magay, nie szczdzc napaci na inne ustalone róda
dochodu, na wkabaka, na lotery i tytoniowy albo nawet
solny monopol. Milionowe przewyki pierwszych lat mi-

nisterstwa, istotna podwalina nagromadzonego zapasu —
to byo, od r. 1825, pikne tylko, ale ju skapitalizowane

wspomnienie ministra Skarbu, cho wanie od r. 1826

antelineam przychodu dwigno si ponad 18 milionów

i nie spado z tej wysokoci a do nocy listopadowej. Do
czasu dzban wod nosi. W trzech pierwszych latach an-

telineam posiadao jeszcze magiczn si odrzucania paru

milionów rzeczywistej przewyki. Ostrze jego stpio si
jednak w budetowych bataliach z innymi ministrami,

którzy dali szczegóowego uzasadnienia, dlaczego ten

lub ów przychód do antelineam ma by wpisany; stosu-

jc tak ogldne, jak w pierwszych latach, budetowanie,

naleaoby byo podnie antelineam, po roku 1825, co

najmniej do 25 milionów, zniajc w tym stosunku preli-

minarz dochodów ))w linii«. Nie wystarczaa reforma

w sposobie ukadania budetu, jak Lubecki wprowadzi
po objciu urzdowania, ustali za ostatecznie od r. 1823.

Nie dalej jak po dwu latach, skary si ju na tak ))na-

larczywoa kolegów ^% »e przychodzi niemal aowa
dawnego, tak niepomylnego stanu finansów«, który znie-

wala ich do milczenia. »Zapominaj o tem, co byo wczo-

St. Smolka. ^-t
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raj, o jutrze za ani nie myl (on ouhlie hier^ en ne ^oc-

ciipant pas d^cwanage de demainj. A przecie^A mowie
stanu powinniby o tem myle, e przyszo musi wscho-

dzi, do pewnego stopnia przynajmniej, w rachuby wiata
finansowego*). Nastpny budet, w kocu pierwszego

*) Lubecki zreformowa praktycznie sposób ukadania »biuro-

kratycznego« budetu, obalajc bezprzykadnie niedon praktyk
pierwszych lat Królestwa Kongresowego, która w samym pocztku,

za M*atuszewica, nie bya jeszcze tak rac, z powodu swej rze-

czywistej tymczasowoci, poniewa uwaano wówczas wprowa-
dzenie t. z. ^pierwszego budetu* za rzecz krótkiego czasu, obchodzo-

no si zatem waciwie bez budetu w cisem tego sowa znaczeniu.

Gdy jednak ta tymczasowo si przecigaa, taki nieudolny sposób

prehminowania dochodów i rozchodów by ju za ministerstwa

Wgleskiego istotnie czem gorszcem; por. komunikat prof. M.

Roztworowskiego p. n. »Prawno-administracyjna strona budetów
Królestwa Kongresowego 1816— 1830«, Sprawozd. z pos. Wydz. hist.

filozof. Akademii Umiej. 19 lutego 1906. Reforma dokonaa si przy

ukadaniu budetu na r. 1824, a wic trzeciego z rzdu za minister-

stwa Lubeckiego, po dwuletniem dowiadczeniu. Róne fazy pracy

nad budetem r. 1824 uwydatniaj si jasno w listach Lubeckiego

do Grabowskiego z 1, 14, 21 i 28 listopada oraz 5 grudnia 1823.

1 listopada L. posya Grabowskiemu wykaz spodziewanych docho-

dów i preliminarze wydatków, wypracowane we wszystkich Komi-
syach Rzdowych (ministeryach) : tableau des recettes etabli par la

Commission des Finances, tableau des dSpenses presente par chacun

des Ministres ; dodaje przy tem: ce travail preparatoire demande un
soin tout particulier, pour justifier chaue article de recette ou de de-

pense. Gdy Lubecki posya te wykazy ministrowi S. S., miay one

historyczne tylko znaczenie wobec posunitej ju dalej pracy nad

budetem, objania bowiem rzecz nastpujcemi sowami: Ce projet

a subi une foule de modifications, par la revue minutieuse d lauelle

a ete soumise la partie de recettes; les depenses dont Vexamen est

deja tres avance, sont discutees avec chaue Commission interessee,

et nous avons la certitude que le deficit disparaitra, pour faire place

d un leger surplus. Wida std, e rainisteryum Skarbu nie miao
zupenej swobody w preliminowaniu dochodów. Odzyway si nie-

zawodnie podejrzenia, e si je preliminuje za nizko, wskutek czego

Lubecki dba o to, eby wysoko kadej pozycyi móg uzasadni
przed kolegami; nie pomylimy si te zapewne, jeeli przypucimy,
e owo drobiazgowe sprawdzanie elaboratu Komisyi Skarbu [revue
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roku nowego panowania, wyczerpa wreszcie cierpliwo
Lubeckiego. Odwoujc si do tylu dawniejszych swych
utyskiwa na cigy wrost wymaga, przedstawi Cesa-

rzowi nieodzown konieczno radykalnej reformy uka-

dania budetu. ))Skoro naley bezwarunkowo utrzyma
wymagania (rozmaitych gazi administracyi) w granicach

rzeczywistej potrzeby, aby unikn wyrubowania docho-

minutieuse) odnosio si gównie do kwestyi, co naley wpisa do

postlineam, co za do antelineam. Wida std równie, e zestawie-

nie elaboratu Komisyi Skarbu, z elaboratami innych Komisyi wyka-
zywao na razie deficyt, który móg znikn dopiero wskutek re-

dukcyi preliminarzy, podanych przez Komisye Spraw Wewntrznych,
Wyzna i Owiecenia, Sprawiedliwoci; w wydatki Komisyi Wojny
administracya cywilna nie wchodzia, wyznaczajc ogólny ryczat

w porozumieniu z Koron. 14 listopada donosi L., e praca z innemi

ministeryami ju ukoczona, redaguje si zatem cao, która wy-
kazuje un surplus de 200.000 d 300.000 fi.; w dwa tygodnie potem

zapowiada przewyk 524.417 zp. 29 gr., t. j. wanie tak kwot,
jaka (po odcigniciu rezerwy na umorzenie dugu) figuruje w za-

twierdzonym przez Monarch budecie na rok 1824. Ustalona bya
zatem ostatecznie wysoko przewyki 28 listopada, cho budet
dopiero 2 grudnia przedstawiono Radzie Administracyjnej i uchwa-
lono na tem samem posiedzeniu. W kadym razie uderzajc rzecz
jest wzrost przewyki pomidzy 14 a 28 listopada, po ukocze-
niu dyskusyi ze wszystkiemi ministeryami; albo zatem

zdecydowano si wyej jeszcze preliminowa niektóre pozycye do-

chodu albo te zredukowano wydatki Komisyi Skarbu. Ta wielka

batalia budetowa w kocu r. 1823 ustalia i sposób ukadania bu-

detu i ogólne jego ramy na przysze lata. Lubecki zaznacza to

z zadowoleniem: Heuresement que pour les annees suivantes c'est

presqu'autant de fait, et qu'il n'y aura prohahlement que de legers

changements ; wskutek takiego przygotowania une seule seance du
Conseil a ete plus que suffisante pour lever les dissidences elevees sur

quelques points contestes. Pokazao si, e Lubecki i pod tym wzgl-
dem by optymist; w nastpnych latach batalie budetowe odna-

wiay si nieraz z wielk zacitoci, ob. przyp. 21. Nie dalej jak

po dwu latach (18 listopada 1825) L. pisa do Grabowskiego: Le
hudge ne m'occupe pas moins, et je me prepare cette fois non d des

simples escarmouches, mais d une hataille generale ou je n'aurai

pas un allie...

11*
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dów do niemoliwych rozmiarów, administracya Skarbu

musi koniecznie mie dyrektyw, wytknit w dokadnej

informacyi, wedug jakiego systemu maj by ustalone

wydatki, zarazem za, jaki bdzie ich wzrost w przyszo-

ci, a to w tym celu, by do tego zastosowa rodki roz-

porzdzalne. Byoby zatem, jak mniemam, rzecz nie-

zmiernie uyteczn, gdyby w dziaaniu rónych ministe-

ryów kierowano si t sam metod, uywano tych sa-

mych rodków i gdyby wszystkim ten sam cel zawsze

przywieca. Przedstawiajc Radzie Administracyjnej mój

raport ogólny wraz z budetem na rok 1827, nie omiesz-

kam pooy nacisku na te postulata i wyka konie-

czno utworzenia specyalnego komitetu, którego zadaniem

byoby utrzyma we wszystkich gaziach administracyi

t podan jednolito (d'imprimer partout cette tendance

uniforme). Sdz jednak, e decyzya monarsza w tym
przedmiocie musi by odoon a do przybycia Najja-

niejszego Pana do Warszawy, aby Monarcha móg wprzód

zapozna si dokadnie z caoci spraw finansowych Swe-

go Królestwa Polskiego«.

Byo co wicej, nierównie wicej, anieli reforma

ukadania budetu, w tych ówczesnych projektach Lube-

ckiego; on o tem niezawodnie rozmawia ju nieraz z Mi-

koajem, w cigu paru miesicy, które przepdzi by w Pe-

tersburgu, w pierwszym roku nowego panowania. W na-

stpnym licie do Grabowskiego, jeszcze raz dotkn tego

przedmiotu. wZamiast dwóch posiedze, o których Panu
pisaem, a szeciu trzeba byo dla ukoczenia budetu...

Nareszcie, wskutek rozmaitych wykrele, wydatki zam-

kny si w granicach przychodu i wyraz »deficyt« nie

bdzie w aktach naszych figurowa. Ale, jak o tem Panu

wspomniaem, U est urgen d'adopter une grand mesure^

aby unikn na przyszo ustawicznego babrania w tej

niewdzicznej robocie (qui evite a Vavenir le rassassement

continuel de cet ingrat travail)..

La grand mesure — odpowiada minister Sekretarz
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Stanu — Najjaniejszy Pan nie sprzeciwi si temu sta-

nowczemu rodkowi (S. M. ne s'y refusera pas) za przy-

byciem Swem do Warszawy«. Tak pisa Stefan Grabow-

ski 20 grudnia 1826. 12 stycznia Lubecki doniós mu
w odpowiedzi, e Rada Administracyjna przyja jego

wniosek o ustanowienie komisyi »do zbadania czynnoci

wszystkich ministeryów i poczonych z niemi wydatków,

celem dokadnego rozpoznania niezbdnych redukcyi lub

te podwyszenia etatu«. Sam Lubecki jednak zapropo-

nowa, eby ca spraw odroczy dla rozpatrzenia si
w pracach komitetu, który w tym samym celu ustano-

wiony by za Rzdu Tymczasowego, w r. 1815, po usta-

nowieniu Królestwa . . .
^s). L'avenir fait tort au present —

»przyszoó wyrzdza krzywd teraniejszoci; w tych

kilku enigmatycznych sowach skupia si sd Lubeckiego

o sytuacyi politycznej w samych pocztkach nowego pa-

nowania; la grand mesure — musiaa pój w odwók.
Innego zatem na razie trzeba byo chwyci si rodka.

W pierwszych latach, Lubecki bronic budetu przed

rosncemi wymaganiami kolegów, mia w ))antelineam«

z góry przygotowane ródo nadzwyczajnych kredytów,

dla skutecznego zaspokojenia rónych biecych potrzeb,

bez znaczniejszego podnoszenia etatu, którego ile mona
unika, by nie zaostrza apetytu innych kolegów. Tak ju
nawet w najciszych czasach, przy samem zatwierdzeniu

budetu na rok 1822, wyjedna u Króla z góry kilka zna-

czniejszych nadzwyczajnych kredytów, nie objtych bu-

detem, na cele przemysowe i kulturalne. Wówczas to

wanie oddano do dyspozycyi ministra Spraw Wewn-
trznych ))nad oznaczony budetem kredyt« 300.000 zp.

jako fundusz ))dla zachcenia przemysu i fabryka, i to

z wyranem poleceniem, pomieszczonem w tym samym
reskrypcie, eby na rok nastpny (1823) podnie ten fun-

dusz do wysokoci 600.000 zp., równie po za granicami

budetu *^). Póniej stosowanie takiego rodka byo coraz

trudniejszem, w miar jak coroczne przewyki nieustan-
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nie si obniay, cho do samego koca nadzwyczajne

kredyty, zwaszcza na popieranie przemysu krajowego,

byy wanym czynnikiem finansowej gospodarki Królestwa

za rzdów Lubeckiego. Mia zawsze niemal pewno, e
t metod dopnie zamierzonego celu, skuteczniej i bez-

pieczniej, ni pomieszczeniem odpowiedniej pozycyi w nor-

malnym budecie. Zaatwia bowiem te sprawy, odnoszc
si wprost do króla, za porednictwem Sekretarza Stanu.

Nic dziw^nego, e to dranio wszystkich innych ministrów;

sarkali na tak dyktatur ministra Skarbu, w niezbyt sze-

rokich, co prawda granicach spodziewanej w cigu roku

przewyki; oburzali si, gdy podczas budetowych batalii

nie móg znale funduszów na podwyszenie normalnego

etatu. Gdy wic w ostatnich latach »budet stawa si
coraz kopotliwszym«, wedug sów Lubeckiego, gdy ))an-

telineam« coraz gorzej dopisywao w odrzucaiu rzeczy-

wistych przewyek, minister Skarbu nowego chwyci si
rodka. W r. 1827 obmyli now rubryk w preliminarzu

wydatków: ))do dyspozycyi Korony«, uposay j okrgym
milionem i z ))uporem« sobie waciwym utrzyma w tej

wysokoci przez nastpne dwa lata, mimo wszelkich tru-

dnoci tych wanie lat wojennych, w budecie za na

rok 1831 podniós j nawet do pótora miliona. W tej

rubryce utworzy nowe ródo nadzwyczajnych kredytów,

z którego móg czerpa na ))uyteczne«, wedug swego

mniemania, cele, na jego bowiem wniosek Mikoaj fundu-

szem tym dysponowa, a w sprawach finansowych mia
rzeczywicie nieograniczone zaufanie do Lubeckiego. Bez

przesady, w przedmiocie nadzwyczajnych kredytów cz-

ciej z odpornoci ministra spotykay si yczenia Mo-

narchy, nili odwrotnie propozycye ministra z objekcyami

Cesarza. Niekiedy odporno Lubeckiego wobec tych y-
cze przekraczaa nawet niemal granice delikatnoci, gdy

minister nie chcia w aden sposób zrozumie wyranych
wskazówek z góry ^°).
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Takie byy sposoby, którymi nieugity gospodarz

Skarbu »broni budetu« przed marnotrawstwem grosza

publicznego, wobec wszelkich zachcianek, których produ-

ktywnoci nie móg si sam dopatrze, czy to byy coro-

czne ))ataki« kolegów w ministerstwie, czy te dania
W. Ksicia, czyli te wymagania, popierane usilnie przez

belwedersk klik, choby pod protekcy samego Panu-

jcego ^1). Mimo to potpi go Mochnacki, e zapeni kas
rzdow niesumiennymi rodkami, weby j jeszcze pr-
dzej wyprónia*; nawet zarzutu marnotrawstwa mu nie

szczdzono, nietylko w pustych frazesach dziennikarskich,

ale i w zgryliwych, kwanych uwagach raportu poczo-
nych Komisyi Sejmowych ^% Nie uwaano na to, e etaty

rónych wydziaów nieznacznie stosunkowo urosy w ci-

gu 10 lat od ostatniego budetu Wgleskiego, pomimo
wydatnego podwyszenia pac wyszych a zwaszcza naj-

wyszych urzdników*). Lubecki bowiem, wbrew rozpa-

*) W nastpujcej tabelce zestawiamy cyfry etatów ostatniego

budetu Wgleskiego na r. 1821 i ostatniego budetu, który wy-
pracowa Lubecki, na rok 1831:

Etat r. 1821

1) Komisyi Wyzna i Owiecenia . 3,765.84;0

2) » Sprawiedliwoci . . . 2,375.642

3) » Spraw Wewn. i Policyi 5,012.84;9

4) » Wojny 30,701.271

5) » Przych. i Skarbu . . . 5,504.556

6) » Sekretaryatu Stanu . . 208.000

W rubr. 3 i 5 zesumowano etat r. 1831 z dwóch odrbnych
kategoryi, na które wówczas dzielono etaty Komisyi Spr. Wewn.
(zarzd centralny 3,178.996, wydziay administracyjne Komisyi woje-

wódzkich 1,954.500) i Komisyi Przych. i Skarbu (zarzd centralny

5,416929, wydziay skarbowe Komisyi wojewódzkich 2,047.686). Cy-

fry powysze wzito z preliminarza na r. 1831 (ob. niej przyp. 36)

i z tablic doczonych do Projektu Ustawy Skarbowej Wgleskiego
(ob. Cz drug, IV). Wzrost etatu Komisyi Spraw Wewntrznych,
uderzajco nieznaczny, jeeli go ocenimy wedug przytoczonych po-

r. 1831 70



168 PRZED POWStANlKM

czliwej próbie swojego poprzednika, nawet w najkrytycz-

niejszym momencie nie pomyla o redukcyi pac etato-

wyci, które Wgleski w swym projekcie zniy o cae

20%. Przeciwnie, uwaa wyzysk si urzdniczyci za naj-

gorsze zastosowanie oszczdnoci i od samego pocztku
dy raczej do podwyszenia pac etatowycti, zwaszcza
na wyszych w urzdzie stanowiskach, przestrzegajc

przed skpstwem, którem si lepsze siy odstrcza od

suby publicznej '»). Natomiast, wgldajc cile w preli-

minarze wszystkich wydziaów administracyi, znia albo

wyej cyfr, by w rzeczywistoci znaczniejszy, poniewa od r. 1825

oddzielono od tego ministeryum zarzd górnictwa krajowego a przy-

czono go do Komisyi Skarbu, co równie midzy innemi wpy-
no na podwyszenie etatu ministerstwa Skarbu. Najznaczniejszy

wzrost kosztów administracyi skarbowej tumaczy si jej ulepsze-

niem pod zarzdem Lubeckiego
;
porównanie jej rezultatów z rezul-

tatami administracyi Wgleskiego przekonywa w kadym razie

dowodnie, e wydatek ten nie by zmarnowany. Sowite podwysze-
nie pac najwyszych urzdników, ministrów, prezesów Komisyi

wojewódzkich i dyrektorów jeneralnych w ministeryach, wytykane
tak zgryliwie w raporcie Komisyi Sejmowych r. 1830 (1. c. 262),

zaciyo na ogólnym budecie sum nie wiksz nad 300.000 zp.,

z powodu nieznacznej iloci posad. Co do niszych urzdników, któ-

rych los ywo obchodzi Lubeckiego, czeka naleao na polepszenie

ogólnego stanu finansów, z powodu olbrzymiej sumy, jakiej wyma-
gaoby podwyszenie pac. Tymczasem stara si Lubecki usilnie na-

gradza gratyfikacyami szczególne odznaczenie si w subie i wyj-
tkow pracowito. Wbrew utartemu jednak, a zwaszcza przez Moch-

nackiego rozpowszechnionemu wyobraeniu, Lubecki by w zasadzie

przeciwnikiem systemu gratyfikacyi, jak to wida z jego korespondencyi

z Sekretarzem Stanu; ze szczególnym zwaszcza naciskiem motywo-
wa to w licie z 16 kwietnia 1824, wykazujc zgubne skutki pro-

tekcyi przy stosowaniu tego systemu. Dopóki jednak ogólne poo-
enie finansowe nie pozwalao myle o szerszej akcyi w sprawie

polepszenia bytu wszystkich urzdników, a wielka liczba dawnych,

niezbyt gorliwych urzdników, nie zachcaa go równie do przy-

spieszenia tej akcyi, ucieka si z koniecznoci do wyjednywania

gratyfikacyi dla szczególnie zasuonych urzdników, nie szczdzc
nawet cierpkich uwag, jeeli jego przedstawienia w tym przedmiocie

nie odnosiy szybkiego skutku.
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kreli nielitociwie wszelkie niepotrzebne wydatki, do-

datkowe wynagrodzenia za rozmaite czynnoci, które byy
w bezporednim zwizku ze sprawowanym urzdem, i inne

od protekcyi albo faworów zalene remuneracye ^^), W ten

tylko sposób zapobieg znaczniejszemu podwyszeniu eta-

tów. W jednym z ostatnich jeszcze listów do Sekretarza

Stanu, 13 listopada 1830, zapowiada waln batali w dy-

skusyach budetowych, z powodu projektowanego znie-

sienia rozmaitych urzdów, ))które duo kosztuj bez a-
dnego poytku(( ^^).

Przyjació nie móg sobie przysporzy minister Skarbu

skasowaniem ))niepotrzebnych« urzdów; to wiedzia do-

brze z dowiadczenia. Na caej linii, od Belwederu i Fra-

scati poczwszy, a do przedstawicieli najostrzejszego tonu

opozycyi sejmowej, wszdzie z przyjaznym dla siebie

gruntem spotykao si niezadowolenie — tak zrozumiae

zreszt — osób dotknitych takie mi oszczdnociami,

wprost lub porednio, odzywajc si wszdzie wrogiem

dla Lubeckiego echem. On tem si nie odstrasza, cho
w owych czasach róne widoki staego a wydatnego pod-

wyszenia skarbowych dochodów mogoby byo niejednego

na jego miejscu powstrzyma od oszczdnoci tego ro-

dzaju, utrudniajcych i bez tego nieatw pozycy mini-

stra Skarbu.

Dwa byy zwaszcza róda, po których sobie Lubecki

obiecywa znaczny przybytek w dochodach Skarbu, i to

w blizkiej przyszoci, cieszc si z góry tym dojrzewaj-

cym owocem kilkoletnich zabiegów.

Pierwsze ródo — to górnictwo skarbowe, przedmiot

szczególnej troskliwoci ministra, jego » najukochasze

dziecko« midzy tyloma przedmiotami ministeryalnej mi-

oci Lubeckiego *). Od r. 1825 zarzd górnictwa, oddzie-

*) Por. Cz drug, III. Górnictwo. Mundur górnictwa pol-

skiego by najulubieszym ze wszystkich mundurów Lubeckiego;

w tym mundurze da portretowa si w Petersburgu po r. 1831,
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lony od ministerstwa Spraw Wewntrznych, przeszed pod

jego bezporedni kierunek ^^j. Lubecki przysporzy rodków
na cele skutecznego rozwoju tej gazi bogactwa krajowego;

00 nie mniej za znaczyo, w cigu paru lat pomnoy
znacznie zastp fachowych swoich wspópracowników na

tern szczególnie umiowanem polu niepospolitemi siami,

które wnosiy do wspólnej pracy, natchnionej modzie-
czym zapaem, najnowsze zdobycze i dowiadczenia za-

granicznej nauki. W cigu pierwszych czterech lat (1825

—1828) 26 milionów woono w rozwój górnictwa, wli-

czajc w to ju take dochód z produkcyi rzdowych za-

kadów, wobec czego zapasy niespienionych jeszcze pro-

duktów reprezentoway jedynie niespena 8 milionów.

W dalszej perspektywie widniay nowe wkady w wyso-

koci kilkunastu milionów, rozoone na 20 nastpnych
lat ^^). Za to jednak Lubecki ju w r. 1826 oblicza i po-

dejmowa si dowie z matematyczn cisoci, e za

4 do 5 lat czysty dochód ze skarbowych zakadów gór-

niczych dosignie co najmniej 2 milionów i wzrasta b-
dzie proporcyonalnie, w miar dalszych, w cao dobrze

obmylanego systemu ujtych wkadów ^^). Cztery do pi-

ciu lat od daty tych tak rozlegych a wietnych planów—
to wanie mniej wicej data listopadowego powstania,

które zamkno dalszy rozwój skarbowego górnictwa

w ciasnych granicach biurokratycznej rutyny. Zotodaj-

ne projekta pozostay zotemi marzeniami, nieziszczo-

nemi... 39).

Drugiem ródem znacznego przysporzenia dochodów
mia by szeroki plan stopniowej sprzeday dóbr narodo-

wych, obmylany od dawna, którego powolne urzeczy-

gdy naczelny zarzd górnictwa w Królestwie nie w jego ju znaj-

dowa si rkach, sam za mundur, z orami polskimi na epoletach,

przeszed do pamitek przeszoci. Portret w mundurze górnictwa

polskiego znajduje si w Czerlonie (w gub. grodzieskiej), w rezy-

dencyi ks. Aleksandra Druckiego-Lubeckiego, syna ministra.
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wistnienie rozpoczo si w cigu dwóch lat ostatnich

przed wybuchem powstania, wskutek królewskiego de-

kretu z 21 sierpnia 1828. »Dochody pomieszczane dotych-

czas w antelinemn przesun si raz wreszcie do kolu-

mny rzeczywistych dochodów* — zapowiada Lubecki ju
w roku 1825, poruszajc myl tej rozlegej akcyi, po któ-

rej spodziewa si przybytku co najmniej 5 milionów

w budecie kadego roku, oprócz rónorodnych korzy-

ci z puszczenia w obieg 250 milionów, dotychczas na

pó martwych, i z podniety, jakiej std dozna przemys
i handel 40).

Suszno jednak najzupeniejsz miaa opozycya sej-

mowa w r. 1830, pitnujc rozpoczt sprzeda dóbr na-

rodowych bez zezwolenia Sejmu, jako jaskrawe zgwace-

nie konstytucyi 4^). I zarzd górnictwa skarbowego spotka

si z nieyczliw krytyk Komisyi Sejmowych, przestrze-

gajc przed dalszymi wkadami. Lubecki mao dba o t
krytyk, artowa sobie z oskarenia o naruszenie ustawy

konstytucyjnej, zwaszcza, gdy w kocu odrzucenie wnie-

sionej skargi motywowano wyjtkowemi zasugami ministra

Skarbu. Spieszno mu byo z rozwiniciem tych rónoro-

dnych planów finansowych, w których acuchu sprzeda

dóbr narodowych silnem bya ogniwem. Bez szybkiego,

pomylnego rozwoju skarbowego górnictwa, niedocigem
marzeniem musiayby pozosta — krajowe fabryki broni,

to szczególne jedno z trzech ogniw w jego politycznym
programie. A dobra narodowe? »Dobra narodowe —
mówi — to cigy przedmiot pragnienia i podliwoci
jeneraów rosyjskich; domagaj si ich bezustannie od

Cesarza jako wynagrodzenia, twierdzc, e ich waleczno-

ci i powiceniem ten kraj zdobyty zosta, dodajc nadto,

e tym sposobem Polska od razu Rosyanami si zasiedli

i z czasem zmieni si w prowincy rosyjsk. Nowosil-

cow, ten zy duch Polski, szczególniej t myl popiera,

bo zapewne i sam ma nadziej na tem skorzysta i wie
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dobrze, e byby to dla nas cios miertelny... Nie rozda-

ruj tego, czego nie bdzie, a kapitay tymczasem pójd
na po/ytek kraju... « ^^).

Wbrew ostrzeeniom Cesarzewicza, nie mia skrupu-

ów, czy wolno — »ama formy«. Nie mia ich, jeli sobie

wyobraa, susznie albo niesusznie, e takiem »amaniem
formy « broni skutecznie kraju przed grocemi niebezpie-

czestwami. Z niemi za nigdy nie przestawa si liczyd,

ten optymista do szpiku koci, a raczej z jednem zawsze

niebezpieczestwem, tem samem, nigdy nieustajcem: z za-

machem »jeneraów« i »senatorów« na byt Królestwa.

Rzadkie byo w Lubeckim to zespolenie optymistycznej

pogody, która mu si dodawaa, z trzewem rozpoznawa-

niem ponurej rzeczywistoci, w którem czerpa najsilniej-

sz podniet do wyzyskania chwili w spenianiu zakrelo-

nego programu, aby wiszcy miecz Damoklesa, jeeli spa-

dnie, albo si odbi, albo przynajmniej ugodzi ju we
wzmocniony organizm, zdolny do przetrwania takiego

ciosu. Ogldnie, bez szkodliwego popiechu, kad podwa-

liny pod przyszo, jakby budowa miaa bez przeszkód

trwa dugie lata; nie tracc równowagi, nie odstrasza

si widmem grocej katastrofy, co lada chwila wszystko

moga rozwali w gruzy, chocia to widmo cigle stao

mu przed oczyma.



VII.

Program ekonomiczny.

W drug rocznic objcia urzdowania, w padzier-

niku 1823, Lubecki móg miao stwierdzi, z chlub i za-

suonem zadowoleniem, e dotrzyma danego przed dwoma
laty sowa: e ))kraj przez finanse nie zginie*. Wówczas
to wypracowa i przesa Cesarzowi interesujcy memo-
rya o pooeniu kraju pod wzgldem ekonomicznym i o za-

daniach administracyi skarbowej, z tego pooenia wyni-

kajcych. Z godnym uznania taktem, bez adnej, najlejszej

wzmianki o swych wasnych zasugach, zaznacza w tym
memoryale, e uzdrowienie finansów jest faktem dokona-

nym, zarazem jednak, z niemniej chwalebn trzewoci
i przezornoci, przestrzega przed optymizmem, przed zu-

dzeniami, którym nie wolno oddawa si ze wzgldu na

ekonomiczny stan kraju. » Podczas ubiegych 20 miesicy

przychód podniós si na poziom wydatków; pobór poda-

tków móg si odbywa z podan cisoci, co zawdzi-
cza si w równej mierze powiceniu narodu, jak i gorli-

woci personalu urzdniczego. Dzi jednak powinna si
rozpocz istotnie rola ministra Finansów, odkd rola mi-

nistra Skarbu jest ju na ukoczeniu. Zbadano w tym
czasie naleycie wszystkie gazie przychodu, rezultat za
jest taki, e bez nakadania nowych ciarów niepodobna

sprosta nowym wydatkom, jeli okae si ich potrzeba.
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Co wicej, do zastanowi si nad rozmaitemi ródami
dochodów skarbowych, by nabra przekonania, e wedug
wszelkiego prawdopodobiestwa nie mona z tych wszyst-

kich róde oczekiwa na przyszo równie obfitych wpy-
wów* 1).

W kadym razie minister sprawiedliwszym by wzgl-

dem swojego spoeczestwa, nili spoeczestwo dla niego;

on z tak gorcem uznaniem wynosi wpowicenie na-

rodu« w podwigniciu Skarbu z ruiny, sam bdc, wa-
nie w tym czasie, przedmiotem najzjadliwszych napaci.

Zrazu zaimponowa ludziom przywróceniem równowagi

w budecie; gdy przywykli do równowagi i do przewyki,

wtórowali tylko nieprzyjacioom ministra w ustawicznych

skargach na ucisk. Nieliczna tylko garstka zwolenników

ministra kruszya za nim kopi, zapowiadajc now er
ekonomicznego rozkwitu; wogóle panowaa nieufno. Zna-

mienny wyraz tego usposobienia przebija si w rodzinnej

korespondencyi ubieskich, tem ciekawszy, e wanie
ta rodzina przodowaa w nastpnych latach rosncemu
podówczas zastpowi gorcych zwolenników finansowej

polityki Lubeckiego wNajwiksze nieszczcie naszego

kraju — pisa jenera Tomasz ubieski 16 maja 1824 —
to brak rkojmi finansowych we wszystkich dziaaniach

rzdowych, co zabija zupenie kredyt, ródo prawdziwe

bogactw narodowych; z drugiej strony niemono frukty-

fikowania kapitaów, pochodzca z braku zaufania w han-

dlu, z braku zaufania do instytucyi i do moralnoci urz-

dników pastwowych, jest wielk przeszkod dla wszel-

kich przedsiwzi, bo nie dopuszcza do zebrania kapitau

bez naraenia na strat kapitau i procentów... «
^). Ju po

dwóch latach, ten sam Tomasz ubieski inaczej si wy-

raa o Lubeckim; w r. 1829 za, gdy chodziy pogoski

o jego blizkiej dymisyi, pisze do ojca: wWyznaj, e mnie

to bardzo gryzie dla dobra naszego kraju. Wszystko albo-

wiem ledwo rozpoczte, systemat finansowy jeszcze daleko

od tego, eby by nie tylko ustalony, ale nawet zrozumiany
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przez wikszo tych, którzy s powoani do wspierania

go. Kraj zniós ju i po czci znosi jeszcze ciary tej

zmiany, która jak wszystkie rewoucye, zwaszcza gwa-
towne i w mniej owieconych zaprowadzone krajach, nie

mog by niedotkHwe, a pozbawiony silnego jej przewo-

dnika, nie bdzie móg zuytkowa korzyci, któreby moe
dla niego przyniosy ofiary, które ponie musia... « ^). Lu-

biescy byli ju wówczas z Lubeckim blizko zwizani,

wtajemniczeni nawet poniekd w dalsze plany ministra;

w r. 1829 za, u schyku jego dziaalnoci w Królestwie,

wygldali dopiero w przyszoci plonów »gwatownj re-

wolucyi«, dokonanej przez niego czy raczej rozpocztej

dopiero, plonów, które miay opaci poniesione dotd ofiary.

Ponne byy wówczas obawy, Lubecki pozosta na stano-

wisku. W rok za potem, na Sejmie, gdy Kaliszanie wnie-

li na skarg o naruszenie konstytucyi, dyskusya nad

oskareniem zamienia si niewiadomie w gon owacy
dla oskaronego ministra, tem wymowniejsz, e najgo-

rtszym zwolennikom jego wtórowali posowie z opozycyi

sejmowej; nie przeczyli, e konstytucy zgwaci, oddajc

jednak hod zasugom, któremi kraj podwign, przema-

wiali z zapaem przeciwko oskareniu*). Ich sd za, sd
przeciwników politycznych, nie wtajemniczonych w pro-

gram ministra, polega tylko na dokonanych faktach *)

*) Sprawozdanie Komisyi Sejmowych roku 1830, mimo ostrej

w wielu szczegóach krytyki administracyi skarbowej, wyraa Lu-

beckiemu uznanie w nastpujcych sowach (Prot. pos. I. P. str. 241):

»Koczc ten wstp, nie mog Komisye Sejmowe nie odda spra-

wiedliwoci ks. Ministrowi, naczelnie Wydziaem Skarbu zarzdza-

jcemu. Jego szczliwym i dobrze wyrachowanym usiowaniom
winnimy zaprowadzenie i ustalenie niektórych nader potrzebnych

dla kraju instytucyi. Od czasu, jak obj ster tego Wydziau, zaraz

si okazaa dziaalno, dno do ulepsze, i pooone zostay gra-

nice dozwolonemu marnotrawstwu grosza publicznego, tym sposo-

bem przyprowadzony skarb publiczny do zamonoci a rachunko-

wo do porzdku. O bogdajby tylko jak najprdzej na drodze kon-

stytucyjnej moga si Reprezentacya narodowa z tym gorliwym
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nie liczc si z dalszymi jego planami, których urzeczy-

wistnienie miao dopiero wedug opinii bliej wtajemni-

czonych ukaza zasugi Lubeckiego w prawdziwem wietle.

Na taki zwrot opinii zapracowa niepopularny minister

w drugiej zwaszcza poowie swego urzdowania, co móg
sobie ceni tem wicej, e nie przesta by zgoa niepo-

pularnym, lubianym bynajmniej nie by. Zapracowa na

to uznanie jako »minister Finansów«, odkd uwaa za

skoczone zadanie »ministra Skarbu«, jak to wyrazi po

dwóch latach urzdowania. Szeroko te, niezmiernie sze-

roko, pojmowa po swojemu zadania ministerstwa Finan-

sów, nierównie szerzej od wspóczesnej nauki o skarbo-

woci. Wciga w ich zakres nietylko mnóstwo najroz-

maitszych przedmiotów, co naleayby raczej do ministerstwa

handlu albo nawet rolnictwa, w Królestwie za wype-
niay nadto rozlegy obrb zada Komisyi Spraw Wewntrz-
nych. Niezmordowana czynno Lubeckiego, nie krpo-

wana ))formami«, które tak lekceway, przekraczaa, ile

si dao, biurokratyczne granice, wdzierajc si we wszyst-

kie gazie administracyi. Prawieby mona powiedzie, e
Lubecki tolerowa tylko obok swego Wydziau, rutyn
biurokratyczn innych ministerstw, powoln i ospa ru-

tyn w zaatwianiu biecych interesów, wszelkie za y-

Ministrem poczy a przez przyjcie budetu konstytucyjnego za-

pewni i pewne wpywy Skarbowi i zarazem wiar i kredyt ugrun-

towa, bez czego nie moe istnie pomylno skarbowa*. Ten wyraz
uznania na ostatnim Sejmie Królestwa nie min widocznie bez wra-
enia w szerokich koach, skoro echo jego odezwao si nawet po-

ród ulicznych tumów po wybuchu powstania. Gdy mianowicie

1 grudnia wzmocniona Rada Administracyjna obradowaa w gmachu
Bankowym a zgromadzony przed Bankiem »luda domaga si ust-
pienia niektórych czonków Rzdu, jenera Sierawski, który parla-

mentowal ze zgromadzonymi tumami, raportowa na posiedzeniu

Rady: »Owiadczyem tako ludowi co do ksicia Lubeckiego, e
sam jestem w tych czasach wiadkiem gorliwoci i obywatelstwa
Ksicia; odpowiedzia mi lud, e Izba Poselska chciaa Ksicia przy

ministerstwie mie utrzymanyma.
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wotniejsze sprawy, wystajce nad poziom codziennoci,

zagarnia, ile monoci, w obrb dziaa ministerstwa Fi-

nansów. Tam i finansow i rzeczow ich stron trakto-

wano z waciw temu ministerstwu energi i ogldnoci,
z tym popiechem, którego istnymi mczennikami byli

Lubeckiego podwadni, a zarazem z ow charakterysty-

czn dbaoci boni patris familias^ tak rzadk w kadym
mechanizmie biurokratycznym, z troskliwoci, co nigdy

si nie szczdzi, wglda starannie w wszelkie szczegóy

wykonania, z nieustannem napreniem uwagi, by jak

najmniejszym kosztem osign jak najwikszy rezultat*).

Pomidzy kolegami, w gronie ministrów, nie byo ani

jednego, z którymby go móg by poczy pewien rodzaj

psychicznego powinowactwa, torujcego drog szczeremu,

podobnym zapaem oywionemu wspódziaaniu w spra-

wie publicznej. Znamienna owa dno do szerokiego roz-

postarcia zakresu dziaa ministra Finansów, jak je Lu-

becki pojmowa, z natury rzeczy wprowadzaa go w cig
styczno a zarazem w czste kolizye z ministrem Spraw

Wewntrznych. Trudno za o kontrast jaskrawszy jak

midzy temi dwiema z gruntu rónemi naturami: Lu-

*) Za przykad takiego wdzierania si w zakres dziaania in-

nych ministerstw moe midzy innemi suy budowa bitych dróg,

rozpoczta na szersz skal w r. 1829 pod zarzdem ministerstwa

Przychodów i Skarbu. Mila kosztowaa 80.000 zp.; gdy Cesarz Mi-

koaj dziwi si tej tanioci, przywyky do kosztów budowy dróg

w Rosyi zapomoc t z. »podradów«, pokazao si, e w górniczych

rejonach Królestwa, gdzie atwiej byo o materya itp., budowano
szosy pod zarzdem Lubeckiego po 34000 zp. za mil, w Króle-

stwie za dawniej (t. j. w administraeyi ministerstwa Spraw We-
wntrznych) mila kosztowaa okoo 200.000 zp. ; listy Lubeckiego

z 11 wrzenia, 17 padziernika i 6 listopada 1829. Jak za Lubecki

w razie potrzeby umia wedrze si take w atrybucye ministeryum

Owiaty, wiadczy historya zaoenia i kilkoletniego rozwoju Szkoy
Politechnicznej, któr on ostatecznie kierowa za porednictwem swo-

jej »prawej rki«, Ludwika Platera, osadziwszy go na stanowisku

prezesa Rady Politechnicznej ; ob. Rodkiewicz, Pierwsza politechnika

polska 1825—1831 (Warszawa 1904), str. VI, 12.

St. Smolka. 12



178 PWAKD POWSTANIBM

beokim a Mostowskim. Zrazu lekcewaony przez Mostow-

skiego, wymiewany dowcipnie, cho traktowany zawsze

z pewnym odcieniem chodnej sympatyi, Lubecki by nie-

zawodnie nieukiem, ignorantem, w porównaniu ze star-

szym o lat 12 koleg, bogatym w nauk i w dowiadcze-
nie. Mostowski by niepospolitym czowiekiem; w ówcze-

snem pokoleniu mao kto u nas dorównywa mu zdolnociami

i wyksztaceniem, ogólnem i fachowem, w zakresie nauk
spoecznych i politycznych, w ekonomii szczególnie, której

teorya bya dla Lubeckiego w caem tego sowa znacze-

niu terra ignota^ zwaszcza w samych pocztkach urz-
dowania. Dawny kadet artowa sobie z teoryi. wAnglia —
mówi — tylu sawnych ludzi wydaa, dowodzcych, e
nieograniczona wolno i konkurencya s dusz przemy-

su; tymczasem idee te jako nasiona dowcipu autorów na

stay ld rzucono, abymy za niemi idc, dali zrczno
Anglikom korzysta z nas, bo gdyby rzd angielski mia
przekonanie o prawdach swoich autorów, nie wydawaby
kornbillu5)«. Mostowski za, wierny ucze J. B. Say'a, wie-

rzy w Adama Smith'a silniej, ni w cokolwiek innego

na ziemi i a niebie; by zwolennikiem gorcym indywi-

dualizmu ekonomicznego, laisser faire^ laisser passer^ swo-

bodnej konkurencyi, wolnego handlu — gorcym, o ile

wogóle móg by gorcym, po za obrbem stosunków

swych z pci pikn, nawet i w 55-tym roku bujnego

ycia, kiedy Lubecki zosta jego koleg 6).

))Namitnoci jego byy pikne kobiety, polityka, lite-

ratura i gospodarstwo rolne« — tak o Mostowskim pisze

Kajetan Komian, szczery przyjaciel i gorcy wielbiciel

a zarazem ))prawa rka« ministra. Wyrafinowane a po-

wodzeniem u ))piknych kobieta zepsute dziecko epoki,

która ya pod znakiem eudemonizmu, Mostowski by
egoist do szpiku koci; wszak wedug sów Komiana,
wasne dzieci, których urod, inteligency zachwycaa si
caa Warszawa — rodzone dzieci — wznosi tylko o tyle,

o ile mu przyjemno czyniy, najmniejsza za przykro
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lub zatrudnienie dla nich wprawiao go w zupen i nie-

zrozumia obojtnod«. Osobisty przyjaciel Delisle'a i caej

pokrewnej plejady stróów dobrego smaku, nadto by sy-

baryt w wyszym stylu, podniolejszym i szlachetniej-

szym, by ugrz w nizkiem uywaniu ycia, w wasnej

wycznie zasklepi si osobie. Namitno do »polityki

i gospodarstwa« zataczaa szerokie krgi w jego upodo-

baniach, wchodzce cile w obrb powierzonych mu obo-

wizków, a filozofia ycia, wyssana z kwiatu wspóczesnej

umysowoci, nie przytumia w weteranie Czteroletniego

Sejmu zdrowych instynktów szczerej dbaoci o dobro

kraju, zwaszcza o podwignienie si jego ekonomicznych,

wedug recept najwieszej marki, francuskich i angiel-

skich. » Mostowskiemu, Namiestnikowi i szczerej pomocy

Staszyca« — twierdzi Kajetan Komian, nie raczc Lubec-

kiego zaszczyci adn wzmiank — ))winien kraj zakwi-

tnicie swoje szybkie i postpne w to wszystko, co po-

mylno jego stanowio a czem inne kraje si szczyc;

wzrost, powikszenie i uporzdkowanie miast, w nich

gmachy, porzdki, fabryki i rónego rodzaju poyteczne

zakady, drogi bite, kopalnie, jarmarki, handel, przemys...

wszystko to a do lepszego i bielszego chleba, jest Mo-

stowskiego zasug, jemu to naród winien; on jakby cza-

rodziejsk lask trci w niepodn ska i wytrysno ob-,

fite ródo wszelkiego rodzaju pomylnoci...*). Ten widok

*) Komian wylicza tu wiele innych przedmiotów, cechujcych
rozkwit ekonomiczny kraju, który poczytuje za zasug Mostowskiego,

midzy innemi take »stada owiec lepszego rodzaju*. Warto wic
zaznaczy, e podniesienie hodowli owiec w Królestwie, rzecz tak

daleka od waciwego zakresu dziaania ministra Skarbu, byo wa-
nie przedmiotem szczególniejszego starania Lubeckiego. Sprawa ta

obchodzia go ze wzgldu na przemys tkacki, któremu pragn do-

starczy doborowego materyau krajowego, aby móg wytrzymywa
konkurency z zagranic, bez sprowadzania obcej weny. Biorc si
do rzeczy po swojemu, praktycznie, sprowadzi w r. 1825 do dóbr

rzdowych, zarzdzanych we wasnej administracyi; 1500 owiec ze

Saksonii; niebawem jednak wpad na szczególny pomys oddawa-

12*
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natchn mi zakoczenie pierwszej ksigi Ziemiastwa«.
Wedug wasnych sów jednak tego samego wielbiciela,

Mostowski »obrotem wasnych interesów sam zrcznie kie-

rowa i do znakomitego przyszed majtku; w publicznem

urzdowaniu, wewntrzne urzdzenia kraju, wykonanie
ich, wszelkie biurowe zatrudnienia zda z ufnoci na Rad-

ców, Dyrektorów Jeneralnych, sam za zachowa sobie

wszelkie projekta do pomylnoci kraju dce, wszelkie

ulepszenia, postp gospodarstwa krajowego i zakadów,
zreszt przestawa na raportach mu czynionych; dla sa-

boci zdrowia ledwie par razy cz kraju objecha, zwy-

kle wyrcza go Staszyc co do fabryk, co do regularnoci

suby inni Dyrektorowie Jeneralnicc

Inaczej wygldao w ministeryum Skarbu. Tam — jak

wiadomo — sam minister nie dospa i nie dojad przy

pracy biurowej, ten minister, co jeli kiedy dopuci si
dezercyi ze swego gabinetu, to chyba w chwili cikiej

choroby którego z licznej gromadki dzieci; niejedne noc

bezsenn strawi przy dziecinnych óeczkach, aby rano

znów stawi si w biurze '). Bonus pater familias — nie

mia jednak nigdy ani momentu na wasne interesa; gdy
pani Scypionowa — domowy Lubeckiego minister Finan-

sów — gdy Starocina wyjechaa na Litw po pienidze,

nia tych saskich owiec en pension obywatelom, starajcym si za-

prowadzi postpowe gospodarstwo, za roczn opat 16 zip. na
rzecz Skarbu i z zastrzeeniem wybierania pewnej liczby jagnit

co roku, tak e w cigu 10 lat owczarnie rzdowe miay odzyska
cay kontyngens rozlokowanych po kraju saskich owiec. Pomys ten

niezmiernie zaimponowa cesarzowi Aleksandrowi; ob. listy Lubec-

kiego do Grabowskiego z 3 grudnia 1824, 28 stycznia, 5 sierpnia

1825, Grabowski do Lubeckiego 22 grudnia 1825. Wogóle^ korespon-

dencya Lubeckiego z Grabowskim zawiera mnóstwo szczegóów
o nieustajcych, nieraz podobnie charakterystycznych zabiegach Lu-

beckiego we wszystkich tych przedmiotach, które Komian Mostow-

skiemu poczytuje za zasug — z wyjtkiem jarmarków. Lubecki by
ich nieprzejednanym wrogiem, mimo korzyci, jakie z jarmarków
odnosi pobór opat konsumcyjnych, osawiony >kabak«.
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upominaa w listach, by w jej nieobecnoci nie brano z kasy

pensyi ministeryalnej, bo póniej nie potrafi koca z kocem
zwiza. Jako w r. 1831, gdy ten minister Skarbu, co

pozostawi w Skarbie 34 milionów, znalaz si w Peters-

burgu i przesta by ministrem, — musiano sprzeda ro-

dzinne srebra, aby mie na wyjazd z Warszawy ^). A na

dopenienie kontrastu, do uprzytomni sobie Lubeckiego

wspópracowników. Dyrektorów w Komisyi Skarbu, któ-

rych on prac przeadowywa i zapdza do grobu, cho
sam czsto pracowa do 20 godzin na dob — i szczli-

wego koleg tych urzdników w Komisyi Spraw We-
wntrznych, gorliwego, zasuonego Kajetana Komiana,
co obok urzdowych czynnoci mia dosy czasu na sta-

ranne muskanie wierszy w czterech pieniach swego Zie-

miastwa, kiedy szef jego poprzestawa na czytaniu ra-

portów, ))zdajc wszelkie zatrudnienia biurowe na Dyre-

ktorów Jeneralnych«. Komian twierdzi, e wMostowski

by tem. czem by powinien kady wyszych usposobie

minister i dlatego kraj pod jego gospodarstwem zakwit

nad miar((. Gdzieindziej, w innych okolicznociach, móg
i minister folgowa swoim upodobaniom, i urzdnik, co

by praw rk ministra, bez szkody dla rzeczy polerowa
sto razy sniste poemata. W Królestwie Kongresowem,

nad którem nieustannie wisia miecz Damoklesa, potrzeba

byo ministrów i ich wspópracowników, co sobie snu a-
owali i kadej chwili wytchnienia; takich, którym w za-

bójczej pracy nigdy nie przestawaa by podniet uzasa-

dniona troska, e »Polska musi mie wszystko, co jej

potrzebne do zachowania niepodlegoci — inaczej wszy-

stko straci...

«

Nic dziwnego, e w biurach Komisyi Spraw Wewn-
trznych krzywo patrzano na Lubeckiego; trudno byo nie

uzna elaznej pracy ministra Skarbu, wymiewano go

zatem, e marnuje czas na gadulstwie, na dyktowaniu

wykrtnych sofizmatów, na ogldaniu fabryk i maszyn.

Tem bardziej uznania godne, e obaj ministrowie z cza-
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sem zbliyli si do siebie. Dobrze to wiadczy o jednym
i o drugim*). Inny, na miejscu Lubeckiego, nie byby
moe tak atwo zapomnia Mostowskiemu uszczypliwych

napaci, jakich tyle, zwaszcza z pocztku, doznawa i od

niego samego i jego urzdników. On jednak mia to w na-

turze, e w nim óci nie byo; mao kto mu w tem do-

równywa. Przejedna przeciwnika, któremu nie odma-

wia szacunku, sprzdz si z nim razem dla dobra spra-

wy, »dla suby«, jak sam mówi; oszczdza, ile mono-
ci, sabostki mioci wasnej u ludzi, z którymi mia do

czynienia: to mia zawsze na celu i tym zaletom, rzadkim

u ma stanu, niejedno powodzenie zawdzicza. I Mo-

stowskiemu jednak naley odda sprawiedliwo. Nie za-

zdroci koledze, który go przymi, a tak czsto, bd co

bd, wdziera si w jego zakres dziaania. Odkd go

bliej pozna i oceni, odkd widzia coraz obfitsze plony

elaznej jego pracy, nietylko star unika, nie przysparza

trudnoci, ale nawet go wspiera, o ile to zbyt wielkiego

nie wymagao wysiku, w podwigniciu si z tej »inercyi«,

któr mu Lubecki zarzuca. Zniós stoicznie oddzielenie

górnictwa od swojego departamentu^); zdaje si nawet,

e nie z jego przyczyny nie udao si Lubeckiemu zagar-

*) Nad t >rónic opinii* midzy obydwoma najzdolniejszymi

ministrami Królestwa, a nadto oprócz uzdolnienia odznaczajcymi

si niezalenoci zdania i odwag cywiln, ubolewa! gorzko wspólny

ich przyjaciel, zacny Stefan Grabowski, minister Sekretarz Stanu.

W r. 1825 nie byo ju jaskrawego antagonizmu midzy Mostowskim

a Lubeckim, stosunek ich wzajemny by ju od roku wcale przyja-

zny, mimo to odzywa si w licie Grabowskiego z 1 marca 1825

(z powodu rónicy zdania midzy L. a G. w sprawie poyczki ze-

wntrznej) jakby echo pocztków ministerstwa Lubeckiego, na które

Grabowski patrza w Warszawie: Cette divergence d'opinion entre

Vous deux me peine, pour plus d'un raison, et prouvG la continuite

de ce guignon qui pese depuis des siecles sur la Pologne. Bardzo te
by moe, e Stefan Grabowski, który korespondowa stale z Lu-

beckim i Mostowskim, a zreszt par razy w cigu lat 1823— 1830

przez duszy czas bawi w Warszawie, wpyn na zblienie si

ich wzajemne.
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n pod swój zarzd wydziau przemysowego, w której

to sprawie Aleksander dugo nie móg powzi decyzyi,

Mikoaj za nieodwoalnie rozstrzygn, e wydzia ten

pozostanie pod zarzdem Komisyi Spraw Wewntrznych ^^].

By moe zreszt, e niejedna myl Mostowskiego

kryje si na dnie dzie i przedsiwzi, które Lubecki

wykona lub rozpocz. Sam pomysowy, chwyta skwapli-

wie pomysy drugich, przeksztaca je po swojemu i wy-

konywa lepiej, niby to zdoa uczyni autor pomysu.
Kady niemal, co si bliej styka z Lubeckim, wspomina
o ))gadulstwie« sprystego ministra, tak mao, zdaje si,

licujcem z energi i niezmordowan czynnoci. ))Gadul-

stwo« jego miao odrbne cechy; ))gawdzc«, wyciga
z interlokutorów opinie, których poznanie pomagao mu
oryentowa si w sytuacyi i wybra skuteczne rodki do

zamierzonych celów; ))gawdzc«, chwyta nieraz róne
ziarna pomysów, same w sobie czsto nie majce zna-

czenia, które w bujnej glebie jego umysu, zasilone so-

kami bystrej inteligencyi, rosy wysoko ponad poziom tych

ludzi, od których sam je przej, i staway w szeregu tych

niezliczonych wplanóww, zwizanych nici niezomnej lo-

giki Lubeckiego w pen harmonii, organiczn cao.
Gówna Lubeckiego zasuga nie tyle polegaa podobno

na oryginalnoci projektów, co na zrcznem, rozwanem
wyzyskiwaniu pomysowoci drugich, na systematycznem

zszeregowaniu wasnych i cudzych myli. Szczególn za
zalet jego dziaania, rzadk w tak ruchliwej naturze,

byo umiejtne wyznaczanie etapów w7konania powzi-

tych zamiarów. Niecierpliwy z natury, zawsze gorczkowo
zajty, umia to, co dla ludzi jego pokroju bywa zwykle

tak trudne: umia nie spieszy si, czeka, a przysza

pora na wykonanie »planu«, który nieraz przez dugie

lata spa mu nie dawa; czeka, a w acuchu tylu zwi-
zanych z sob projektów na to wanie ogniwo nadesza

kolej po wykonaniu innych, a uprztnite byy prze-

szkody, któreby przytumiy najzdrowsze ziarno dawno
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gotowego pomysu. Oprócz rozumu — wymagao to cha-

rakteru, iartu, którego Lubeckiemu natura nie poskpia.
Wiedzia, jak na niego sarkano, a nie chorowa bynaj-

mniej na mani niepopularnoci; zbyt prost by na to,

nieskomplikowan, trzew natur, by sobie lekceway
uznanie, nieobojtny zawsze czynnik powodzenia. Wie-
dzia te niezawodnie, ile uprzedze, ile niechci rozbro-

iby u ludzi dobrej wiary i dobrej woli — a o istnieniu

takich ludzi nigdy nie wtpi — ileby uatwi swoje za-

danie, gdyby odsoni naraz powan caod rozlegych

swoich ))planów«, gdyby, jak dzi si mówi, rozwin kie-

dykolwiek swój program ministeryalny. On jednak mil-

cza, ten niepoprawny ))gadua« — wzagadkowy, tajemni-

czy m«, jak inni znów spostrzegali, mniej powierzcho-

wni w sdzie. Milcza, poniewa wiedzia a nadto z do-

wiadczenia, jakich nieprzeamanych trudnoci przyspa-

rzao mu zawsze kade przedwczesne rozgoszenie jakie-

gokolwiek ))planu«. Wszak na to czyha tylko w Frascati

ów niestrudzony w szkodzeniu demon Królestwa i pol-

skoci, »Penomocny Delegowany J. C. Moci«, by kad
poyteczn dla kraju akcy paraliowa: w kraju — przez

podsycanie opozycyi, z któr zawsze czya go tajna sie

ukrytych kanaów, samej opozycyi nieznanych; w War-
szawie — na Radzie Administracyjnej, przez któr prze-

chodziy projekta Lubeckiego, i w Belwederze, w gabi-

necie W. Ksicia; w Petersburgu nareszcie, w otoczeniu

Monarchy. Ile razy z t nieodzown potrzeb utrzymania

sekretu liczy si ów minister-gadua w listach swoich do

Sekretarza Stanu, kadc na to wyrany nacisk, e nie

moe w Warszawie odsoni swych zamysów, jeli ich

nie ma z góry skaza na zatracenie ^^j. Mozolnie, krok za

krokiem wznosi gmach swoich planów, ostronie kadc
fundamenta budowy, nigdy z oka nie tracc, co raz we-

szo w ich system, znikd wydatnej nie doznajc pomocy,

jeli jej z góry nie wykoata przez Sekretarza Stanu, po-

mimo wrogich wpywów, z którymi tam si potyka.
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I milcza cigle; przemówi dopiero wtedy, gdy gmaci do

poowy wzniesiony zachwia si w swych posadach, w pier-

wszych dniach grudnia 1830. Chcc go ratowa, ))sam

wywoywa z przeszoci najdraliwsze kwestye« — opo-

wiada naoczny wiadek — »przyznawa otwarcie, e wiel-

kie zaszy bdy i nieregularnoci, tak z jego jak i Rzdu
strony, ale zarazem tumaczy, uniewinnia intencye, przy-

wodzi wypadki, cyfry, rezultata pewne, któremi
podziw sprawia...« ^^). Miraami zotej przyszoci,

majcej da krajowi siy elazne, wprawia w podziw

niebacznych zapaleców, by wstrzyma ich od hazardu,

w którym byt kraju stawiali na jedne kart; mirae te

utrwali i oblec w rzeczywisto, dla utrzymania zagro-

onego bytu politycznego — to bya myl przewodnia

politycznego progamu, nad którego spenieniem pracowa
przez lat dziesi, pod hasem: Polsce trzeba trzech rzeczy...

W liczbie owych trzech rzeczy^ drugie miejsce, w po-

rodku midzy owiat a fabrykami broni, zajmowa:
»przemys i handel, tj., zamono i bogactwo«.

»Takie niestety jest pooenie wadzy w kraju niero-

zwinitym, jak nasz, e musi we wszystkiem i na kadem
polu bra inicyatyw, poniewa stan owiaty, nieufno
i zakorzenione przyzwyczajenia powstrzymuj obywateli

od wszelkich nowoci, które gdzieindziej mona pozosta-

wi zabiegom osób prywatnych, w wasnym ich interesie.

Co do nas, le wyszlibymy pod tym wzgldem na sto-

sowaniu najpikniejszych aksyomatów ekonomii politycz-

nej, jeliby nas odday na pastw tego zastoju, w którym

niestety pleniejemy od dawna. Rzd nasz, wódz wieych
jeszcze zastpów i nie ujtych w karby dyscypliny, musi

miao na czele ich postpowa, aby w nie wpoi poczu-

cie siy i wiadomo tych rodków, którymi rozporzdzaj.

Daby Bóg, eby ta rola Rzdu skoczya si jak najry-
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chlej: eby tkwica w nim sia impulsu, wszystko wpra-

wiwszy w ruch, moga wróci w granice rozwanego
spokoju (dans une tranuillitó reflecJiie)(.i

i»).

Tak pisa Lubecki w grudniu 1824, czujc dobrze,

jak daleko jeszcze do upragnionej mety; tymczasem, z ro-

zwag a gorczkowo kierowa t ywotn »si impulsu*,

co miaa jak najrychlej » wszystko w ruch wprawi*^. Z ro-

zwag — tak, z rozwag, czerpan w trzewem rozpo-

znaniu warunków ekonomicznych, w jakich Królestwo si
znajdowao, stosunków, z których kraj jeszcze nie zdawa
sobie sprawy, tak byy nowe, tak mao z nimi si oswo-

jono, cho wyrzekano na cikie czasy, szablonowo, bez

jasnej wiadomoci, e minione dobre czasy nie wróc.
Ciekaw, gbiej w rzecz wnikajc diagnoz tego poo-

enia, rzuci Lubecki na papier w jesieni r. 1823, w tym

samym memoryale, gdzie stwierdzi z zadowoleniem, e
zadanie ministra Skarbu jest ju niemal spenione, e
otwiera si przed nim szerokie pole trudniejszej dziaal-

noci »ministra Finansowa ^^).

»Po wszystkie czasy Polska bya krajem rolniczym

i najwiksze bogactwo jej polegao na zbou, w które

zaopatrywaa znaczn cz Europy. Rozmaite przewroty,

których widowni byo to pastwo, rzadko oddziayway
wydatniej na to obfite ródo jego pomylnoci; jakkolwiek

za zamono obywateli w okrutny nieraz sposób odczu-

waa skutki gwatownych wstrznie, jakim rzd krajowy

ulega, za kadym razem z pola bitwy powracano do puga,

jedno za dobre niwo starczyo na zablinienie dotkli-

wych nawet ran, bo z upragnieniem wyczekiwaa jego

plonów Anglia, Szwecya, Hollandya, a nawet Francya«.

))Odkd jednak rolnictwo zaczo podnosi si w in-

nych krajach, szala handlowego bilansu chylia si z dnia

na dzie na nasz niekorzy, a wreszcie Anglia ja si

skutecznych rodków celem staego podwyszenia ceny

wasnych produktów rolnych, co zmiadyo na zawsze

wszystkie nasze nadzieje. W istocie, na có przyda si
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ta niezmierna obfito zboa, którmy si starali, któr

dzi jeszcze staramy si produkowa? Nie od dzi ju
zbyt zboa nie starczy na wyrównanie olbrzymich kapi-

taów, które kady dzie wyprowadza nam z kraju, za

wino, oliw, sukno, cukier, baweniane wyroby, a do naj-

pospolitszych towarów, które musimy sprowadza z za-

granicy, i ndza powszechna staa si nieuniknionem na-

stpstwem takiego stanu rzeczy, jak to od dawna atwo
byo przewidzie«.

))Na domiar zego, wespó ze zudn nadziej odzy-

skania dawnych rynków zboowych, niemniej zwodnicze

teorye wolnoci handlowej, propagowane przez wszystkich

ekonomistów, przeszkodziy zastosowaniu waciwych rod-

ków, któreby mogy, bd co bd, zahamowa wywóz
gotówki z kraju. Wierzono w bogactwo kraju, widzc
w nim zamiast ubywajcej gotówki obfito cudzoziem-

skich towarów, i nie mylano o tem, e tych towarów nie

nabdzie si bez doszcztnego wysuszenia róde, których

adna ga przywozu nie moga wcale zasilia.

»Nie na tem koniec. Posiadajc najlepsze w Europie

elazo, a zarazem wielk obfito byda, konopi, lnu, skór

i t. d., zdawano sobie spraw, e daoby si przerabia

w kraju wasne jego produkta, które tak drogo kupujemy

u cudzoziemców, jeli ich dotknie cho z lekka praca r-
kodzielnicza. Sam rzd zatem powzi myl zaoenia nie-

których fabryk i utrzymywa je z wasnych rodków. Ale

przez szczególne jakie dziwactwo (mais par une hizar-

rerie)^ którego niepodobna sobie wyjani, jakby te nowe
fabryki nie miay i bez tego niesychanych trudnoci do

przezwycienia w konkurencyi z pruskimi, angielskimi

i francuskimi wyrobami, cigano do kraju za pomoc
premii produkta zagranicznego przemysu, spodziewajc

si nieobliczonych korzyci z utworzenia wielkiego jar-

marku w Warszawie, który mia wkrótce stan do wspó-
zawodnictwa z lipskim jarmarkiem i sta si gównym
bazarem wymiany handlowej midzy Pónoc, Lewantem
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i Poudniem, a tern samem wprowadzi do kraju taki

obieg gotówki, do tego stopnia oywi konsumpcy kra-

jowych podów i konkurency produkcyi, iby szybki,

z dnia na dzie wzmagajcy si rozkwit Królestwa mu-
sia by naturalnem tego wszystkiego nastpstwem. We
wszystkich tych rachubach byo, bez wtpienia, wicej

powierzchownego pogldu ni gbokoci; naleao uczy-

ni wybór midzy zakadaniem fabryk, a tym apelem do

zagranicznych kupców, poniewa dwie te rzeczy nawza-

jem si wykluczajce.

))Z tem wszystkiem, poniewa stolica kraju zyskiwaa

rzeczywicie cokolwiek w pierwszych chwilach po utworze-

niu warszawskiego jarmarku, osoby, które po za tym pun-

ktem nic innego w kraju nie chciay widzie, nie przesta-

way spoglda z ufnoci w przyszo. Nadto delikatno
i lojalno Panujcego*) skaniaa go z innych przyczyn do

podtrzymania tego systemu wolnoci handlowej (w sto-

sunkach z ociennemi pastwami), który by traktatami

sankcyonowany i mógby by rzeczywicie ugruntowa
szczcie Europy, jeliby inni monarchowie tymi samymi
powodowali &i skrupuami. I trzeba byo dopiero konie-

cznoci nieubaganej (ce ne fut que lorsu'une necessite

imperieuse vint Vexiger)^ iby dobro pastwa wzio na-

reszcie gór nad wszelkimi ubocznymi wzgldami, wsku-

tek czego Rzd otrzyma rozkaz chwyci si repressaliów,

w odpowiedzi na rodki prohibicyjne, zastosowane w in-

nych pastwach europejskich)).

))Dzisiaj, ktoby zechcia obliczy w przyblieniu, jak

*) Meniorya ten, przesJany do Petersburga na rce Sekretarza

Stanu, przeznaczony by dla cesarza Aleksandra I; mowa tu o tra-

ktatach wiedeskich r. 1815, art. 23—30 traktatu prusko-rosyjskiego,

24—28 traktatu austryacko-rosyjskiego z 3 maja 1815, gdzie zape-

wniona bya swoboda stosunków handlowych midzy wszystkiemi

czciami dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. D'Angeberg, Becueil des

traites, convenUons et actes diplomatiues concernant la Pologne

1762-1862, 657, 668.
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gwatowny by i jest nasz upadek ekonomiczny, niech

zapyta o to gotówki, tego niezawodnego termometru bo-

gactwa wszystkich narodów. Dowie si, e z 56,990.360

zp., wybitych z wizerunkiem Monarchy od r. 1815, zale-

dwie wier tej sumy znajduje si w obiegu; reszta od-

pyna zupenie za granic, wskutek czego musimy ju
znaczny procent dopaca do kolosalnych sum, które pro-

dukcya zagraniczna wydziera ubogiemu krajowi, moneta

nasza ma kurs tak nizki, e gorzej by nie moe, pruska

za to, dla swej rzadkoci, zdobya sobie w Warszawie

aio 5—67o, austryacka za podniosa si a do 7^0 po

nad wewntrzn warto«.
))Królestwo popadoby zatem w stan najzupeniejszego

wyczerpania, jeeliby nie byo znalazo rodków w nowych
swych stosunkach z Cesarstwem i w askawoci Panuj-

cego. Istotnie, Rosya, której przemys z powodu pooenia
geograficznego i wielu innych przyczyn nie móg si wy-

datniej rozwin, pacia przez dugie czasy haracz han-

dlowi zagranicznemu. W obecnych okolicznociach Rosya

pocza stawa si naturalnym rynkiem dla Polski, a cho-

cia przemys posuwa si na pónoc krokami prawdziwe-

go olbrzyma, Królestwo, znajdujc si na drodze jego po-

chodu, mogoby zbiera przedewszystkiem wynikajce ze
korzyci; na dany bowiem znak — do tu jednego wy-

rzeczonego sowa — znajdzie si w granicach Królestwa

mnóstwo niemieckich robotników, których system prohi-

bicyjny, przyjty obecnie przez Najjaniejszego Pana, po-

zbawia ywicego ich dotd handlu. Na nic jednak nie

przydayby si te pomylne warunki, gdyby Monarcha,

w swej dobroczynnej mdroci, nie kaza poznosi baryer

wzniesionych midzy Cesarstwem a Królestwem, uwaa-
jc wszystkich swoich poddanych za dzieci równoupra-

wnione, którym si te same wzgldy nale, aby mogy
zjednoczy wspólne usiowania ku utrzymaniu swej han-

dlowej niepodlegoci.

Gówn, najpotniejsz dwigni si ekonomicznych
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Królestwa widzia zatem Lubecki w rozwoju krajowego

przemysu, opartego o wielki rynek niezmierzonych obsza-

rów Rosyi, a po tajemnicze granice Dalekiego Wschodu ^^j,

który w sobie szczelnie jeszcze zamknity i niedostpny,

wicej wówczas Europ interesowa jako dziwaczne gnia-

zdo czarodziejskich bani, ni jako realny przedmiot poli-

tyki ekonomicznej. Szczególniejsza ta sabo, mona pra-

wie powiedzie, do przemysowej wytwórczoci narodu,

o caej dziaalnoci ministra ))Finansów«, nie bya w nim

bynajmniej rzecz nabyt — na fotelu ministeryalnym.

Jeszcze w dwa lata przed nominacy, podczas kongresu

akwizgraskiego, skorzysta z niedugiej przerwy w roko-

waniach likwidacyjnych, by wybra si do Belgii dla obej-

rzenia tamtejszych fabryk, a wróciwszy z kilkodniowej

wycieczki, pisa o belgijskim przemyle takie listy pene
zachwytu, natchnione, rzeczywicie natchnione zotemi

marzeniami o podwigniciu kraju za pomoc przemy-

su ^^), e niktby nie przypuszcza w Lubeckim tyle —
choby w tej dziedzinie — poezyi. Sigajc dalej, w da-

wniejsze lata, spotyka si w jego listach z najciszych

chwil r. 1813 interesujce uwagi o Ksistwie Warszaw-
skiem, zapowiadajce ju wówczas Lubeckiego póniej-

szych lat: to nie Litwa, to kraj, który bogatym by moe,
byle si podniós z wycieczenia, byle go mona dobrze

zagospodarowa i'). A dalej jeszcze wstecz si cofajc,

widzimy Lubeckiego w Petersburgu, w r. 1811, zajtego

memoryaami o pooeniu Litwy, ekonomicznem i polity-

cznem, obok tego za — zwiedzaniem fabryk, ogldaniem
maszyn, a nawet rozwizywaniem niektórych zagadnie

mechaniki praktycznej, do czego wniós by w ycie nie-

jakie przygotowanie z fachowych studyów kadeckiego

korpusu 18). Kto wie zreszt, czy jeszcze wczeniej, w Gro-

dnie, na powiatowych czy te gubernialnych sejmikach,

patrzc na niedawne ruiny fabryk Tyzenhauzowskich,

))odstawny« wówczas praporszczyk muszkieterski nie za-

podni na dugie lata ruchliwego umysu projektami i ma-
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reniami, do których by z natury zdolniejszym, nili do

wszelkich innych. Moe nawet smutna historya efemery-

cznego rozkwitu przemysowych zakadów Tyzenhauza ^^)

bya poyteczn nauk dla Lubeckiego, którego trzewy
umys istotnie w tej dziedzinie potrzebowa hamulca, by

pozosta na gruncie rzeczywistoci, do Ikarowych nie rwa
si lotów. Sam znalaz ten hamulec w poczuciu odpowie-

dzialnoci, odkd jej brzemi zaciyo na ramionach mi-

nistra, Naówczas przesta bawi si marzeniami o fabry-

kach belgijskich. Wród najwikszych kopotów — w epo-

ce bagalnych listów o 2 miliony i poyczek u Szmula —
kaza sobie zestawi statystyczne tablice przywozu i wy-

wozu, aby zda sobie spraw, »jakich fabryk zakadanie

lub protegowanie« moe si uda w kraju ^o). Po dwóch
latach stwierdza z zadowoleniem, e przemys Królestwa

zaczyna wwydobywa si z grubych powijaków lenistwa

i rutyny« ^i). Mona patrze z ufnoci w przyszo, po-

niewa »dzi pewnym krokiem postpuje na drodze, któr
wytkny mu nasze wasne zasoby«. Z tej drogi tylko nie

zbacza. ))Trzeba si zadowolni dosy rozlegem polem,

które dotd leao odogiem, nie porywajc si bezwa-

runkowo do rzeczy, przechodzcych mono krajowego

przemysu; najlepszym przewodnikiem tu dowiadczenie

i z jego tylko nauk trzeba korzysta. Pogodzi si z tem,

e nie bdziemy mieli ani wina wasnego ani jedwabiu

lub bawenianych (!) wyrobów; do uprawia takie ga-

zie przemysu, którego zyski dadz nam to wszystko za

nasze drzewo, elazo i konopie; tych produktów nam nie

zabraknie«. Handel z Angli, szczególnie z Angli, powi-

nien by celem polityki ekonomicznej, zmierzajcej do

wyzwolenia Królestwa z dotychczasowej zalenoci od

zagranicy. ))U bram naszych mamy niestety prawdziwego

Cerbera, co broni wejcia i wyjcia... O Gdasku, szcz-

liwe miasto, jake tanio ci Prusy kupiy!... Jeli jednak,

jak tego si spodziewam, w ten czy w ów sposób doj-
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dziemy do swobodnej komunikacji z Batykiem*), wów-
czas dopiero bd mogy wej w ycie te wszystkie pro-

*) Si cependant, d'une manihre ou d'autre, nous ohtenons un jour,

comme je Vesp^re, unepeite communication directe avec la Baltiue,..

L. pisa to 13 sierpnia 1824, podczas negocyacyi o now konwency
iandlow z Prusami, która wówczas wanie w tak niepomylnem
znajdowaa si stadyum, e liczono si z moliwoci dugiej wojny
cowej z ssiadem, Lubecki za rzuci by wanie pierwsz myl
(augustowskiego) kanau, majcego w dalszem przedueniu po-
czy Wis z portem libawskim, ob. niej rozdz. IX. Ciekawy ten

list zaczyna si : Yous m'avez vu jusqu'ici le champion de la libert

du transit polonais (przez Prusy do Gdaska i do Królewca), dont

uelues esprits plus plaisants que justes cherchaient d me faire pas-

ser pour le Don Quichotte, et Yous avez pu juger d differentes fois

ue mon intention n'etait pas seulement de potwoir traverser la Prusse

avec des grains ue personne ne veut acheter, mais de nous metre

d mSme d'etahlir un cotnmerce d'change avec une Puissance qui ait

d nous offrir les produits de son industrie contr ceux de notre sol.

W zwizku z tymi projektami, majcymi na celu zawizanie bli-

szych stosunków handlowych z Angli, byo wysanie kilku »mów
zaufaniaa Lubeckiego (jak zwaszcza Wolicki i Niepokój czycki) do

Anglii, w interesach finansowych i technicznych, ale zarazem dla

zbadania terenu co do ogólniejszego znaczenia projektów Lubeckiego.

W zwizku z tem wszystkiem by te przyjazd Sir Wiliama Jacob

do Warszawy w r. 1825; by to znany w Anglii szef wielkiego do-

mu handlowego a zarazem czynny w yciu politycznem pose do

parlamentu, osobisty przyjaciel Canninga. Ob. list T. ubieskiego
do ojca z 3 wrzenia 1825 (w publikacyi R. hr. ubieskiego o T.

. I. 4:12), oraz LG. 9 wrzenia i 21 padziernika 1825; o Wolickim

LG. 12 czerwca, 29 lipca 1825; Niepokój czycki pisywa z Anglii cz-
ste raporta do Lubeckiego (gównie w przedmiotach technicznych)

w 1825 i 1826 r., które zachoway si w papierach Lubeckiego. List

zatem, z którego tu wyjto dosownie lub w streszczeniu kilka ust-

pów, pisany by wanie w epoce, kiedy L. najgorcej zajty by
projektami stosunków handlowych z Angli i mia nawet widocznie

na celu przygotowa do nich cesarza Aleksandra, który wstpiwszy
na drog systemu prohibicyjnego, móg zaj nieprzychylne stano-

wisko w tym wzgldzie. Napomykajc o tych projektach, pisze te
L.: Loin d'etre une d4viation au systeme prohihitif, ils deviendront

son veritdble complement . . . et notre soin doit etre de faire sermr

notre importation meme au dveloppement de nos ressources actuelles.
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jekta, które dzi jeszcze s tylko wietnemi zudzeniami

(qui ne son jusue Id que des brillantes illusions)ii. Tym-
czasem trzeba wytrwa na drodze, której trafno potwier-

dza dowiadczenie: to tylko produkowa, na co sta nas

w obecnej chwili, zwolna, ostronie rozszerzajc skromny
teren krajowego przemysu; ochrania i skuteczn opiek
otacza ywotne jego gazie, a nie przeciga struny po-

lityki cowej i taryfowej wobec zagranicznej produkcyi,

z któr Królestwo nie wytrzyma wspózawodnictwa. » Ma-

my ju obfite owoce naszych zabiegów: wyparlimy za-

graniczne wyroby weniane; za nimi pójd pócienne;

kunicom naszym nie brak warunków olbrzymiego roz-

woju. Wolno nam wic spodziewa si bez zudze, e
niejedne jeszcze ga przemysu zdobdziemy sobie w przy-

szoci, tymczasem nie szczdmy stara, eby nawet nasz

przywóz suy skutecznie do rozwoju rodzimych zasobów,

którymi dzi ju rozporzdzamy...

«

Takie byy pogldy Lubeckiego na stan ówczesny

i na przyszo krajowego przemysu, w sierpniu 1824.

Istotnie, nie wiadomo, co wicej zawayo w jego rozwoju:

Lubeckiego zapa, gorliwo w umiejtnem pielgnowa-

niu i dzielnej, niestrudzonej obronie wtych jego zawiz-

ków — czy te rozwaga, miara, tak rzadko z zapaem
idca w parze, z przezornoci strzegca granic, po za

któremi widzia grunt nie do pewny, dla modego prze-

mysu niebezpieczny. Nie brako pont, wabicych za te

granice. Lubecki je odpycha. Nie rwa si wcale do ci-
gnicia wielkiego kapitau z zagranicznych rynków pie-

ninych, nie chcc go dopuci do zysków, któreby wy-

wióz szybko znów za granic z dziewiczej gleby krajo-

wego przemysu; raczej w domu znale kapita, choby
na to przyszo duej zaczeka, a dostatecznie si uru-

St. Smolka. jg
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choipi martwe lub w twardym nie pogrone bogactwa

kraju, anieli dzieli si zyskiem z przygniatajc potg
obcego kapitau, któremu Polska dosy haraczu ju zapa-

cia. Wicej jeszcze lka si kapitau zagranicznego, któ-

ryby si kusi jedynie o zyski z wyszej stopy procento-

wej, otwierajc tylko nowe ródo kredytu dla obduonej
nad miar ludnoci ubogiego Królestwa. Wprawdzie ten

napywowy kapita mógby nawet znacznie podnieci prze-

mysow wytwórczo kraju, suszna jednak bya obawa,

e spoeczestwo, pierwsze kroki dopiero stawiajce na

tem nowem dla siebie polu, nie umiaoby ze korzysta

z naleyt energi i ogldnoci, a w razie zmarnowania

obcego kapitau »wiksze jeszcze krajowi grozioby ubó-

stwo«; mogoby przyj do ruiny, wktóraby pochona
kiekujce ju pomylnie zawizki rodzimego przemysu ((^^).

Rodzimym bowiem by w oczach Lubeckiego ten mody
przemys Królestwa, bez wzgldu na to, czy polskie czy

obce rce pracoway w warsztatach i zakadach fabrycz-

nych, w mazowieckiem, kaliskiem, krakowskiem wojewódz-

twie: polskiego chopa, oderwanego od roli, która miaa
a nadto rk do uprawy, czy przybysza z za Odry, na

którego fachowem wyksztaceniu wzorowa si powoli

polski robotnik. Tej inwazyi Lubecki si nie obawia: nie-

mieckiego robotnika albo i przedsibiorcy, który do Króle-

stwa przynosi techniczne wyksztacenie, pracowito, pra-

ktyczno, a wreszcie drobny take kapita, w wielkiej masie

przybyszy urastajcy do sum wcale powanych; by to prze-

wanie skromny plon osobistych, dugoletnich oszczdnoci
przybyszy, przeniesiony do Polski, by si tutaj rozmnaa.
Takiego kapitau napywowego Lubecki si nie obawia,

jak i Niemców, którzy go przywozili do kraju lub te
z prónemi przybywali rkami, ale chtnemi i zdolnemi

do pracy. Nie szczdzi im wszelkiego rodzaju uatwie, za-

chcajcych do takiego najazdu; ju w maju 1824 stwierdza

z zadowoleniem, e 150.000 par »rk pracowitych « w osta-

tnich czasach przybyo z Niemiec i pracuje w Królestwie ^s).
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Wytykano mu, e ten »rzekomo rodzimy przemys« cu-

dzoziemców tylko bogaci, nie swoich. On na to si nie

oglda; nie wtpi, e jak oszczdnoci niemieckie, przy-

wiezione do kraju, rycho wsikn w gleb rodzim, tak

i niemieckie gowy, kierujce krociami rk pracowitych,

zespol si z przybran ojczyzn, a w drugiem pokoleniu

polskie zabij serca. Bez takiego zagranicznego wzoru nie

moga obej si w swych »powijakach« niemowlca ro-

dzima wytwórczo; tem gortszej jednak zachty, tem

skuteczniejszego poparcia doznawali u Lubeckiego kra-

jowcy, zrywajcy odwanie pta odwiecznej inercyi: na

ich czele, ze starszych bracia ubiescy, z modszych
Wolicki i towarzysz jego Steinkeller*), który w ostatnich

*) Konstanty Wolicki, którego Barzykowski nazywa jednym
z »g.'ilopenów« Lubeckiego (Hist. powst. listop. I. 320), » rodzaj Stein-

kellera«, wedug wyraenia Dembowskiego (Wspomnienia II. 87),

by jednym z najczynniej szych pionierów przemysu krajowego za

ministerstwa Lubeckiego. Ciekawa to posta, warta tego, eby ni
dokadniej si zaj, na co nie tutaj miejsce. wietnie rozpoczt jego

karyer przemysow przerwao powstanie listopadowe, w którego

pocztkach zwaszcza czynny wzi udzia, oddajc si póniej na

usugi dyplomacyi Rzdu Narodowego. By to naówczas jeszcze

mody czowiek, cho data jego urodzenia, któr Encyklopedya Po-

wszechna Orgelbranda podaje »okoo r. 1805« , musi by chyba

myln, skoro L. ju w r. 1825 wane porucza mu polecenia. Wo-
licki da dowód, e dbao o ekonomiczn »niepodlego« Króle-

stwa nie bya u niego frazesem; po powstaniu nie emigrowa, uwi-
ziony za za udzia w rewolucyi i wywieziony na Sybir, pozosta

tam (w Tobolsku i w Omsku) do r. 1840; by melomanem, kompo-

nowa nawet, na Sybirze zatem zarabia muzyk, utworzy orkie-

str; ob. jego »Wspomnienia z pobytu w cytadeli warszawskiej i na

Syberyi«, (Ruch literacki, Lwów, 1876, str. 27 nn.). Umar na Kuja-

wach r. 1863. W korespondencyi Lubeckiego z min. S. S. czsto

spotyka si o nim pochlebne wzmianki, z powodu negocyacyi, które

mu Lubecki powierza w sprawach finansowych, jak np. w sprawie

poyczki zagranicznej, kiedy Wolicki odby z polecenia Rzdu po-

dró do Holandyi i do Anglii; w sprawie kontraktu o sól wielick,

kiedy to Wohckiemu udao si zniy cen soh na cetnarze z 8 zp.

(dawniej 11 i 14 zp.) na 3 zp. 20 gr., traktowa bowiem zrazu

13*
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atach przed powstaniem listopadowem pierwsze kroki

dopiero sta^yia w zawodzie przemysowym. Tymczasem
modziecza Szkoa politeciniczna^^) zacza przysposabia

rodzime siy do walki o niepodlego kraju, niepodlego
ekonomiczn, nieodzowny — wedug Lubeckiego — wa-

runek politycznej i narodowej. Nim za tych si przybdzie,

typowy, niepospolity kondotyer inteligencyi, Filip Girard,

mechanik, chemik i wynalazca, niedoceniony w wasnej

ojczynie, za granic wyzyskiwany, a w r. 1825 sprowa-

dzony do Polski, znalaz tu rozlege pole dziaania, szybko

przylgn do przybranej ojczyzny i nieocenione usugi

oddawa przemysowi Królestwa. wZnakomit akwizycy
mamy w tym sawnym mechaniku — chlubi si Lubecki

wkrótce po wprowadzeniu Girarda do suby publicznej —
nie szczdziem te ofiar, by go trwale pozyska, a cho
sobie wyjedna wietne warunki, korzy jest przecie po

naszej stronie, skoro po paru tygodniach pobytu zapomoc
kilku bardzo prostych wskazówek zaoszczdzi nam prze-

comme un simple pariculier, póniej za dopiero odsoni si jako

ajent rzdu Królestwa. W r. 1830 powierzono mu naczeln dyrekcy
eksploataoyi salin w Ciechocinku za rocznem wynagrodzeniem 50.000

zip., na co ostro sarkay Komisye Sejmowe r. 1830 w swem spra-

wozdaniu (Protoku posied. I. P. str. 253), w czem jednak L. widzia

pewn rkojmi pomylnego rozwoju tej eksploatacyi. Waniejsze
wzmianki o Wolickim w korespondencyi Lub. z min. S. S. : do

Grabowskiego 12 czerwca, 29 lipca 1825, 25 kwietnia i 28 grudnia

1828, 17 stycznia 1829, do Turkua 20 sierpnia i 18 wrzenia 1830.

O drugiej podróy Wolickiego do Anglii w sprawie urzdzenia e-
glugi parowej w Królestwie ob. list T. ubieskiego do ojca z 11

lipca 1827 (R. hr. ubieski, Gen. Tomasz hr. ubieski I. •463),

o spóce jego ze Steinkellerem, zawizanej w r. 1828, i o kontrakcie

z Rzdem w sprawie transportu soli ob. Radziszewski i Kindelski,

Piotr Steinkeller (Warszawa 1905) str. 22 nn. Ciekawe to i chara-

kterystyczne przedsibiorstwo z powodu zastosowania nowych
a miaych pomysów, dziki którym przedsibiorczy obywatele,

szlachcic Wolicki i przemysowiec Steinkeller, mogli skutecznie sta-n do wspózawodnictwa z przedsibiorcami ydowskimi i wyprze
dawniejszego przedsibiorc, znanego Berka Szmula.
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szo 200.000 zp. wydatku (w górnictwie)... Uoy si
take z Komisy Spraw Wewntrznych w przedmiocie

tkactwa lnianego; jestem przekonany, e z kadym dniem
coraz wicej bdziemy sobie winszowa de Vavoir polo-

nise -%

A dziwno, e ten gorcy, zapalony mionik krajo-

wego przemysu, nim stan w wirze publicznego ywota,
by z zawodu przecie rolnikiem, zacz od gospodarstwa

w litewskich swoich dobrach, zaprztnity za gównie
trosk o rozwój przemysowej wytwórczoci Królestwa,

tak mao, istotnie mao, dba o bezporednie interesa rol-

nictwa i rolniczej produkcyi kraju, o melioracye rolnicze,

o ulepszenie rodków technicznych w uprawie roli, tego

gównego, bd co bd, róda pomylnoci ekonomicznej

rolniczego na wskro spoeczestwa. Kto wie, czy i w tem
nie zawayy take wspomnienia tej modoci - rzebiarki,

któr przey na Litwie: tych najpierw paru tustych lat

w samym pocztku obywatelskiego zawodu, pierwszych

lat XIX stulecia, gdy atwo korzystnych dostaw zboa
dla armii wypeniaa po brzegi kasy rolników—potem za
cikich, chudych lat po pokoju r. 1807, w których oby-

watel litewski mia przepenione spichrze, a najwiksza

obfito ziarna nie chronia go przed sekwestrem i egze-

kucy wojskow ^6]. Widmo wzmagajcej si zalenoci
rolnika od nieobliczonych konjunktur handlowych i poli-

tycznych, widmo to roso w oczach Lubeckiego, odkd
polski handel zboowy zachwia si pod ciosem angiel-

skiego kornbillu. Nie byo jeszcze mowy o gronej kon-

kurencyi obfitych plonów Indyi, Ameryki, Australii; wród
licznych ladów utrwalonego w Lubeckim sceptycyzmu,

co do wartoci produkcyi rolnej, przekraczajcej nad miar
potrzeby kraju, niema zgoa przebysków jakiego jasno-

widzenia, któreby ukazyway, w dalekiej chociaby per-

spektywie, póniejsze spotgowanie niebezpieczestw, gro-

cych krajowemu rolnictwu, których istot on tak dobrze

odczuwa. Cho jednak nawet nie wierzy w dugie trwa-



198 PRZED POWSTANIEM

nie ))nieszczsnego kornbillu« ^'^\ sceptycyzmu swego nie

móg si pozbyd Nie kornbill, to co innego, co gorszego

jeszcze ukae si na widowni; to mu dyktowa zdrowy
instynkt ekonomiczny. Voild nos esperances flóries d ja-

mais— )>nadzieje« krajowego rolnictwa: to punkt wyjcia
caego Credo^ które byo bussol Lubeckiego w polityce

ekonomicznej. ))Po có wysila si na t bezmiern pro-

dukcy ziarna, o które nikt nie pyta?« Ten sceptycyzm

przestrzega go skutecznie, bezwiednie moe, przed za-

cht do wszelkich melioracyi rolniczych , mimo prze-

rónych pokus, którym umia si oprze*). Przybyoby

*) Bya to niezawodnie wstrzemiliwo wyrozumowana, nie

za skutek jednostronnego zainteresowania si przemysem i han-

dlem. Warto tu mianowicie stwierdzi, e zamiowanie Lubeckiego

do mechaniki, wyniesione z korpusu kadeckiego, skierowao si na-

turalnym sposobem, w modych jego latach, szczególnie ku mecha-

nice rolniczej. Podczas pobytu w Petersburgu 1810 r., interesujc

si w ogólnoci fabrykami i maszynami, zwraca szczególniejsz

uwag na maszyny rolnicze, i sam projektowa w nich niektóre

ulepszenia (wespó z senatorem Worcellem); w r. 1812 koi podo-

bnemi zajciami smutki kilkomiesicznego pobytu w Petersburgu,

podczas wojny; zakupi nawet za du sum maszyny rolnicze,

któremi nie móg sam si nacieszy, nadeszy bowiem do Szczuczyna

w pocztku r. 1813, gdy Lubecki ju urzdowa w Radzie Najwy-
szej w Warszawie. Na tem tle, zrozumiaym bdzie ów krzyk bo-

leci, cytowany powyej (str. 51): sRobic, nie nudz si, ale kiedy

przypomn sobie, em nie z Wami, w Szczuczynie, przy maszy-
nach, zdaje mi si, em wolno stracia. Postpy umiejtnego rol-

nictwa pozostay jednak w ogólnoci rzecz obc dla Lubeckiego,

odkd ycie publiczne oderwao go od roli. Wida to z jego listów

do rodziny, pisanych w Petersburgu, podczas powstania r. 1831.

Przymusowe bezrobocie zniewolio go do czytania, na co nigdy

dawniej nie mia do czasu. Z pocztku czytywa caymi dniami

»ksiki piknym stylem pisane, ale wicej dla przepdzenia czasu,

jak eby z tego jaki by uytek*. Dopiero, gdy mu wpado do rki
jakie »dzieo o gospodarstwie — to mnie tak zainteresowao (pisze

do ony), e w domu od trzeciej z rana do siódmej wieczór z krze-

sam nie wsta*. Z korespondencyi tej wida, e ówczesne postpy
nauki rolniczej, chemii rolniczej i t. d. byy dla Lubeckiego w r.
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tylko wicej jeszcze ))bezcennego<( ziarna, jakby na ur-
gowisko krajowemu ubóstwu. Ostrono, tern chwale-

bniejsza, im cisze brzemi obduenia hipotecznego

gnioto rolnicz produkcy kraju, naraajc obywatela na

niechybn ruin, jeliby w takiem nadmiernem przeci-

eniu rwa si jeszcze do wyzyskania melioracyjnego kre-

dytu, o ileby si jakie róda jego otwary.

Sam Lubecki by wacicielem wielkich na Litwie

obszarów, przecionych dugami, które niczem strasznem

nie byy w tustych latach przed tylyckim pokojem,

z którymiby i póniej pewno da sobie rad, gdyby chód

cokolwiek zajmowa si wasnymi interesami, a zupenie

nie uton w publicznych. Tem lepiej to rozumia, jak

niechybna ruina grozi przecionej wasnoci ziemskiej

jeli ze dla rolnictwa nastan czasy, obduony za oby

watel nie wkada w zarzd majtku tyle pracy, energii

pomysowoci i ogldnoci, na ile sta byo Lubeckiego,

póki sam na roli gospodarowa; u Koroniarzy, cho pu

blicznymi obowizkami nie przecionych, Litwin do

szpiku koci — nie liczy na te zalety. Dlatego te wydo-

bycie obywatelstwa z babiloskiej niewoli przecienia

hipotek, podanie pomocnej rki, by ogldniejsi przynaj-

mniej, zapobiegliwsi, mogli si stopniowo z tej niewoli

wydoby: zaoenie Towarzystwa Kredytowego byo od

pierwszej chwili naczelnym punktem ekonomicznego pro-

1831 istn rewelacy. A uderzajca naiwno przebija si w owych
wykrzykach zachwytu dla tych zdobyczy wiedzy, wraz z upoka-

rzajcera wyznaniem i>wstydu«, e to wszystko do Polski jeszcze

nie dotaro. Gdyby jakie podobne poniewolne bezrobocie byo Lu-

beckiemu dao do rki przed r. 1831 tego rodzaju ksiki »o gospo-

darstwie*, czy byoby to moe wpyno na niejakie odmiany w jego

programie ekonomicznym? Trudno osdzi; moe i lepiej, e entu-

zyazm do melioracyi rolniczych, do sztucznych nawozów i t. p., obu-

dzi si w Lubeckim, gdy ju nie by ministrem; w owych czasach

nie mona byo podobno dla rolnictwa w Królestwie nic wicej uczy-

ni nad utworzenie Towarzystwa Kredytowego.
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gramu, z którym Lubecki obj urzdowanie ^s). Speni
ten punkt zaszczytnie w poowie mety, któr mu dano

przebiedz; wicej podobno nie móg dla rolnictwa uczyni.

By to ratunek od nieuchronnej zguby; wiele na dzi
i jutro, za mao na dalsz met. Lubecki za patrzy

w przyszo, umia w ni patrze, nawet kosztem chwili

biecej; Vavenir fait tort au present, to wasne jego zna-

mienne wyraenie. Nie by za wcale do tego stopnia

entuzyast przemysu, by zapomina, e Polska to kraj

rolniczy, e w rolnictwie na dugo jeszcze, co najmniej,

bdzie najistotniejsze ródo krajowego bogactwa; na

Belgi czy Holandy nie myla jej przeksztaca. W prze-

myle jednak widzia jedyn dwigni usychajcego rol-

nictwa; wicej, ni osobista sabo do ))machin« i ))wy-

nalazków<(, dziaa w nim wzgld na ywotne interesa

rolnictwa, jeeli, nawet nie bez chwilowych ))ofiar«, o któ-

rych nieraz mówi, popiera tak gorco rozwój krajowego

przemysu. W owych 150.000 niemieckich rkodzielników,

których osiedlenie w Królestwie tak radoci go przejmo-

wao, wita przedewszystkiem tyle par » pracowitych rk«,

majcych dwign kiekujcy przemys; i o tem jednak

nie zapomina, e z tym napywem przybywa tyle o-
dków o dobrym apetycie, przywykych do innej zupenie

strawy, nili chop polski, co da rocznie na miejscu nie-

jeden dziesitek milionów krajowemu rolnictwu, bez wy-

wozu ))bezcennych« podów ^s). Im wicej za rk zby-

tecznych w uprawie roli i tem samem na próniactwo

skazanych, im wicej ich od roli oderwie wytwórczo
przemysowa, tem pomylniej stopniowo uksztatuj si

widoki wtej dotd krajowej konsumcyi, gdy spotguje

j wzrost ludnoci i potrzeb, w miar rozmnoenia si
rodków, których dostarcz niezmierzone obszary Rosyi

i dalekiego Wschodu. Wówczas ustanie bezcenno rol-

niczych podów, nadejdzie pora stara o przymnoenie
rolnej produkcyi, bez obawy o strat woonego w to

kapitau, wasnego a choby i obcego; wówczas rolnik
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polski, wyswobodzony niedawno z niewoli nadmiernego

obduenia ojczystej ziemi, uczuje si zarazem wolnym od

zalenoci, w jakiej go trzyma wyzysk pruskich taryf

i obcej spekulacyi. Niezaleno ekonomiczna — to haso
Lubeckiego.

By doj do tego celu, trzeba byo zablini bolesne

))otwarte rany« na wyniszczonym tyloma kataklizmami,

lecz penym si ywotnych, modzieczym organizmie

ekonomicznym kraju. Omiu ))ran« takich dolicza si Lu-

becki. Miesza tu do bezadnie gbsze przyczyny ekono-

micznego upadku, jak przecienie wasnoci ziemskiej

albo zabójczy zastój w handlu zboowym, z czynnikami

tak mao stosunkowo wacymi w ogólnem pooeniu,
jak kontrabanda, rozpanoszona w kraju, któr trudno

ukróci, lub te wysoka cena soli, której kraj nie posiada

i gruby za ni haracz opaca ssiednim pastwom, wy-

woc za granic znaczne sumy szczupej gotówki, ze

szkod dla wtego wewntrznego obiegu. S skuteczne

na to wszystko lekarstwa, zastosowane do waciwoci
kadej z osobna ))rany« czy te choroby, toczcej wycie-
czony organizm

;
jedne zwolna poczynaj ju dziaa,

inne wkrótce bd gotowe, jeszcze inne nie dzi, to jutro

dadz si zastosowa. Rewizya traktatu handlowego z Pru-

sami, w obronie równie ywotnych interesów rolnictwa

i przemysu; reorganizacya rzdowego górnictwa; Towa-

rzystwo Kredytowe ziemskie i przyspieszenie likwidacyi

saskiej, francuskiej i wewntrznej, tej wielkiej operacyi,

której pomylne ukoczenie ustali kredyt i spor ilo
rzetelnych wartoci obiegowych wprowadzi w ruch

i w obrót: oto najwaniejsze rodki zaradcze przeciw

stagnacyi w handlu, indolencyi niemowlcego przemysu,
przecieniu ziemskiej wasnoci. Las not least; ostatni

punkt w szeregu tych omiu plag Królestwa, to niedo-

stwo wasnego Rzdu, cika jego, ospaa rutyna, nie

dostrojona do pooenia, z tylu wzgldów wyjtkowego,
w jakiem kraj si znajduje. »Potrzeba bodca, coby wy-
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chodzi z samego centrum a da si uczu na wszystkich

polach dziaania; powinno si popchn wreszcie geniusz

narodu w kierunku niestety tak zaniedbanym i wszelkie

operacye finansowe oywi«. Temi sowami, delikatnie

lecz jasno, okrela energiczny minister istot ))ósmej pla-

gi«. Recepta na t wotwart ran« take gotowa: wzao-

enie Banku, którego plan ogólny jest ju naszkicowany;

Bank przyniósby krajowi nieobliczone korzyci, poparby
skutecznie wszelkie tranzakcye i popchn naprzód roz-

wój przemysucc. Bank Polski— to korona, nie caego planu

ekonomicznej polityki Lubeckiego, ale tego przedwst-

pnego programu, który mia na celu »zablinienie otwar-

tych ran«, ropicych si na ciele ekonomicznych stosun-

ków kraju 20^.

Takie myli skreli przedsibiorczy minister na po-

cztku r. 1824, pótora roku przed zaoeniem Towarzy-

stwa Kredytowego, równo pi lat przed wydaniem de-

kretu o Banku Polskim. Bya to chwila, w której Lubecki

najwicej moe by wystawiony na zjadliw krytyk caej

swej dziaalnoci. Wkrótce potem otrzyma od Adama
Czartoryskiego wymowny, serdeczny list, z yczliwemi

radami, eby wicej si liczy z opakanem pooeniem
biednego kraju, wo którem moe nie jest zupenie uwia-

domiony«. I W. Ks. Konstanty pieni si wówczas na Lu-

beckiego, e ))zbytecznie przeciga struncc, a Nowosilcow

rozciga wanie w tym czasie mistern sie swych stra-

tegicznyci zabiegów, po których obiecywa sobie ju
pewny upadek znienawidzonego ))Ksitka« ^^). Co Lu-

becki odpisa Czartoryskiemu— niewiadomo; w korespon-

dencyi ks. Adama niema tej odpowiedzi. To pewne, e
wyrzutów tego rodzaju, a przybranych w mniej delikatn

form, nie mao si nasucha. Niemniej pewne, e przyj-

mowa je bez goryczy, poniewa jasno zdawa sobie spra-

w z niemaych ofiar cikiego przesilenia, jakie kraj

w tym czasie przebywa, nie bez rzeczywistego wpywu
jego polityki ekonomicznej na zaostrzenie krytycznego
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momentu. wObywatele Królestwa— pisa w maju tego sa-

mego roku—istne ofiary zupenego zastoju w handlu a za-

razem wysokiej , nie do zniesienia, tranzytowej taryfy

pruskiej, nie majc czem, jak dawniej, paci podatków,

gównego winowajc widz w ministrze Skarbu, on bo-

wiem ma odpowiada za brak gotówki w kraju i za nad-

miern obfito zboa, nagromadzon w spichrzach, na

które niema kupca«. By to poniekd rzeczywicie skutek

protekcyi, jakiej doznawa kiekujcy przemys krajowy;

skutek widoczny w r. 1824, tem wicej przyczyniajcy

zgryzot i troski, e w perspektywie widniao wówczas
wielkie prawdopodobiestwo trwaej wojny cowej z Pru-

sami. ))Ten stan rzeczy« — mówi dalej Lubecki — »czyni

mnie przedmiotem najnamitniejszych napaci, które coraz

to inn przybieraj posta, by dopi zamierzonego celu.

Nikt nie oblicza, e z tej ndzy, wanie z tej ndzy,
wyoni si powszechny dobrobyt; nikt nie chce widzie,

e charakter narodowy w niej si oczyszcza, e tdy
droga do znalezienia rodków, najbardziej zastosowanych

do pooenia narodu i jego uzdolnienia, e zapomoc prze-

mysu dojdzie do pomylnoci, niezalenej a trwaej, któ-

rej nic nie zniweczy, que cette penurie meme conduira

la nation par la route de VIndustrie d une prosperit

independante et inalterahle. Celu tego nie osignie si,

to pewna, bez wielkich wysików i wielkich ofiar, i tylko

pod dobroczynnym wpywem silnego a sprystego Rzdu.
Ministra Finansów przedewszystkiem to obowizek, czu-

wa bacznie, by energiczne dziaanie Rzdu ani na chwil
nie ustawao, by móg doprowadzi do skutku projekta

zamierzonych ulepsze i wydoby cay naród z tak kry-

tycznego pooenia, w jakiem si chwilowo znajduje. Jak

chirurg nie moe zwaa na jki operowanego pacyenta,

by nie narazi ycia chorego zbyteczn czuostkowoci,
i ja te tak niezachwianym krokiem musz postpowa
po drodze, jak mi wytkn mój obowizek, wiadom tego.
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e niema na wiecie trudnoci, którychby nie przeamao
to przewiadczenie . . . « ^2).

... Soutenu de la puissante protedion de notre Au-

gust Monarue — »wspierany potn protekcy naszego

Dostojnego Monarchy«—te sowa jeszcze dodaje na samym
kocu, w licie, na to pisanym, by go Sekretarz Stanu

odczyta Aleksandrowi. W cztery oczy, w Warszawie czy

w Petersburgu, nie tai niezawodnie przed tym samym
ministrem, jak przed Platerem, co go wewntrz wspie-

rao, co byo dwigni tej mskiej wytrwaoci, z jak
zmierza niezomnie ku wytknitemu celowi, nie zwaajc
na przeciwnoci, z jednej tylko istotnie strony doznajc

skutecznego poparcia, od dwóch z kolei »królów« — tak

zawsze wyraa si, mówic lub piszc, o Aleksandrze

i Mikoaju. W tem poparciu mia jedyn ostoj przeciw

))trudnociom«, o których przysparzanie troszczy si nie-

ustannie—»Penomocny Delegowany Jego Cesarskiej Mo-

ci«. I tak silnie o tem by przekonany, e wiernie ))suy«

Monarsze, który nie przestawa go wspiera, jak niezo-

mnie w to wierzy, e pracujc nad utwierdzeniem eko-

nomicznej niezalenoci kraju, kadzie niewzruszony fun-

dament podbudow jego niepodlegoci. Rzekomy paradoks

o walce króla Mikoaja I z cesarzem Mikoajem I— to nie

by niewczesny dowcip, zaimprowizowany na poczekaniu

w grudniu 1830. Lubecki mia przewiadczenie, e sam
broni od dawna sztandaru swojego »króla« w nieustaj-

cej walce na warszawskim teatrze wojny, nie przeciw

samowadcom rosyjskim, ale przeciw ich jeneraom i taj-

nym sowietnikom.



VIIL

Polityka handlowa.

»Przyznam si, e ja wierz w moje szczciew ^) —
z tak zuchwa wiar w szczliw gwiazd odzywa
si Lubecki w trzecim tygodniu swojego ministerstwa,

wród najdokuczliwszyci kopotów, jakie kiedykolwiek

przechodzi. I rzeczywicie, móg utwierdzi si w tej

ufnoci: szczliwa gwiazda go nie zawioda. Bez tego

szczcia, bez niezalenych od niego samego okolicznoci,

które umia znakomicie wyzyska, i jego nawet zapobiegli-

wo, mimo elaznej pracy, nie zdoaaby w cikich tych la-

tach utrzyma równowagi budetu, zwaszcza za w mia-
ej jego polityce ekonomicznej klsk raczej zgotowa mo-

ga, ni powodzenie. Sam przecie porówna si z lekarzem,

co nie zwaa na jki pacyenta, ale tnie ywe ciao; bez

szczególnego zbiegu szczliwych okolicznoci, pacyent

móg skona pod noem operatora lub umrze z wycie-
czenia. Niema cienia przesady w ponurym kolorycie

obrazu, który Lubecki namalowa w 1823 i 1824 r., kre-

lc ówczesne pooenie Królestwa, z perspektyw coraz

rozpaczliwszej ruiny, jeliby nie chwycono si energicznie

rodków zaradczych, obiecujcych podwignicie z upadku;

nie brak wspóczesnych wiadectw, które tem wymowniej
stwierdzaj prawdziwo skrelonego przeze obrazu, im

jaskrawiej w nich si przebija poczucie bezradnoci. A prze-

cie, jakikolwiek sd o Lubeckim przeszed do potomnoci,

o to nigdy nie byo sporu, e w przededniu listopado-
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wego powstania kraj znajdowa si w stanie kwitncym,
co najmniej na pewnej, utartej drodze do niebywaego
rozkwitu, e stan jego ekonomiczny by przedmiotem

zazdroci tyle zasobniejszych ssiadów. Wyrzucano Lu-

beckiemu namitnie, e kraj zmateryalizowa, od celów

idealnych odwróci i pogry w wycznej trosce o chleb

powszedni; nie tak strasznie, jak dowiód — choby wy-

buch powstania. Nikt jednak, najzawzitszy wróg nawet,

nie odmówi mu niespoytej zasugi w ekonomicznem
podwigniciu Królestwa, cho akta jego procesu przed

trybunaem historyi zamykaj si w grudniu 1830, w sze
lat niespena po epoce tych memoryaów, w których umie-

jtnie odsania »osiem otwartych ran«, podkopujcych
ekonomiczny organizm kraju, kiedy to sam przyznawa,

e trzeba i ofiar wielkich i— czasu, by go uzdrowi.

Bez »swego szczciaa— jeszcze raz godzi si to po-

wtórzy— nie byby tego dziea dokona; cudu nie spra-

wi. Ale równie bez Lubeckiego— trudno sobie wystawi,

eby Królestwo potrafio w tych kilku latach tak szcz-

liwie ten pomylny zbieg okolicznoci wyzyska. Aby
orzec sumiennie, ile w tem szczcia Lubeckiego, ile za-

sugi, do rozpozna warunki, wród których dziaa,

zda sobie spraw z przeszkód, które zdoa przeama;
do wejrze w natur dwóch czynników, które zoyy
si w Królestwie na ów szybki a wietny rozkwit wy-

twórczoci i handlu w ostatnich latach przed powstaniem

listopadowem. Bez Lubeckiego, bez zwyciskich jego, he-

roicznych zapasów o utrzymanie i wyzyskanie tych dwu
dobroczynnych czynników, rok 1831 byby chyba zasko-

czy spoeczestwo w tem samem wycieczeniu, w jakiem

kraj usycha przed r. 1825, a po powstaniu zabrakoby

mu tych dwigni bytu ekonomicznego, co go mimo Pa-

skiewiczowskich rzdów ustrzegy od ruiny*).

*) Warto tu przytoczy nastpujce charakterystyczne ustpy
relacyi pruskiego konsula jeneralnego w Warszawie, Niederstettera,
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Niemowlcy przemys kadego kraju o wtym roz-

woju ekonomicznym, moe rozkwitn jedynie przy wspó-
dziaaniu dwóch czynników równorzdnego znaczenia;

nie rozwinie si bez skutecznej ochrony i bez utrwalonego

rynku, rozlegego, ile monoci; sama krajowa konsumcya

nie zdoa go zazwyczaj utrzyma, nie przezwyciy prze-

szkód, które krpuj rozwój kadego modzieczego prze-

mysu, nawet przy energicznej ochronie przed obc kon-

kurency. Królestwu, w zaraniu odrodzenia ekonomicznego,

danem byo w caej peni korzysta z jednej i drugiej

dwigni przemysowego rozwoju, co tak rzadko si zdarza,

jedna bowiem najczciej wyklucza drug, lub co naj-

mniej paraliuje. Trudno o tak pomylny teren dla poli-

tyki ekonomicznej, handlowej, by równoczenie zamkn
dostp do kraju cudzoziemskiej produkcyi i otworzy dla

wasnej najrozleglejszy rynek, obejmujcy nie mniej jak

ósm cz staego ldu na kuli ziemskiej. Niewiadomo,

czy kiedykolwiek co podobnego zdarzyo si w historyi.

Jedyny by to istotnie moment, gdy Rosya wprowadzia

z 20 wrzenia 1832, o systemie Paskiewiczowskich rzdów w Kró-

lestwie, po stumieniu powstania (Przegld Polski, 1906, II. 190, 206,

207): Ich glaube, man tut dem Charakter des Mareschalls Unrecht,

alle Harten der zum Teil unvermeidlichen Massregel ihm persónlich

zur Last legen zu wollen, wenn es gleich richtig ist, dass er zu

denjenigen Russen gehort, welche den friiheren Wohlstand dieses

Konigreichs nur mit Neid betrachteten und die seine friihere Ver-

fassung sowie seine vorgeschrittene Civilisation ais die einzigen

Ursachen seiner Insurrektion erkennen; eine Ansicht, welche not-

wendig auch die Natur der Massregeln bedingt, die einer móglichen

Wiederholung fiir die Folg vorbeugen sollen,.. Die Betrachtung

aller seit der Unterdriickung der Insurrektion getroffenen Massregeln

zusammen genommen fiihrt zu der niederschlagenden Schlussfolge,

dass die russische Regierung ihre einzige Guarantie in der Schw^che
des Volkes sucht, weshalb daher alle Massregeln nur auf die physi-

sche sowohl ais moralische Entkraftung desselben gerichtet er-

scheinen... Auf jeden Fali scheint es sehr problematisch, ob sich die

Unterdriickung der Civilisation ais eine hinreichende Guarantie be-

wahren diirfte, wofiir Griechenland einen Beleg liefert.
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U siebie system prohibicyjny, w pó roku po objciu urz-
dowania przez Lubeckiego, na co polski minister nie mia
adnego wpywu; od Królestwa za oddzielona granic

cow, nie daa mu zgoa uczu skutków tego systemu.

Jedno dobrodziejstwo pogodzi z drugiem, utrzyma auto-

nomi cow i handlow Królestwa, a zarazem uchyli

jej zabójcze nastpstwa w stosunkach handlowych z Rosy:
to by cel niesychanych wysików Lubeckiego, to te
i jedna z najwikszych jego zasug.

Gdy Lubecki zosta ministrem, w Petersburgu wa-

hano si jeszcze cigle, od r. 1816, midzy ochron kra-

jowego przemysu, za pomoc prohibicyjnego systemu,

a wolnoci handlow, pod której hasem wydana bya
ostatnia taryfa cowa z r. 1819^), to prawdziwe »narz-

dzie do zabicia krajowej wytwórczoci, wedug wyrae-
nia Kankryna, rosyjskiego ministra Skarbu od r. 1823*).

W Warszawie za sfery rzdowe yy tem bardziej pod

znakiem popularnej, postpowej wolnoci handlu. Niemao
na to wpywa Mostowski, wyrocznia w rzeczach, tycz-

cych si przemysu i handlu, z urzdu za, jako minister

Spraw Wewntrznych, powoany przed wszystkimi inny-

mi do kierowania opini i decyzyami Rzdu w polityce

ekonomicznej; jego dzieem byy jarmarki warszawskie,

które stolic Królestwa miay wynie do rzdu wielkich

emporyów wszechwiatowego handlu. I bez tego wolno
handlowa pontn bya dla obywateli Królestwa; wszak

*) W dwóch ostatnich latach przed wprowadzeniem taryfy z r.

1819 (1818 i 1819) przywieziono do Rosyi zagranicznych towarów za

165.778.870 i 155.454;.992 rub. (granic europejsk), po ogoszeniu tej

taryfy przywóz podniós si natychmiast w r. 1820 na 227.349.564

rub., w r. 1821 spad (moe w bezporedniem nastpstwie niektórych

ogranicze) na 196.162.343 rub., po przywróceniu za systemu pro-

hibicyjnego powróci znów mniej wicej na poziom lat poprze-

dzajcych wolnohandlow taryf r. 1819. Cyfry te wiadcz dowo-

dnie, jak dotkliw bya ta taryfa dla krajowego przemysu; ob.

Bloch, Finanse Rosyi, I. 117.
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chodzio im o to, by w Gdasku zboe sprzeda jak naj-

korzystniej, a wic bez opat celnych, by za natomiast

jak najtaniej nabywa zagraniczne towary. Dla Królestwa

handel z Prusami mia najwiksze znaczenie, wyczne
niemal, z Prus bowiem przywoono blizko 907o wyrobów
zagranicznych 3). Gdy Lubecki obj urzdowanie, rzd
Królestwa zajty by wanie spraw rewizyi traktatu

handlowego z Prusami; nic dziwnego te, e Mostowski

i jego koledzy w Radzie Administracyjnej gotowi byli

posun si do ostatecznych granic w wszelkich ust-

pstwach wzgldem rzdu pruskiego, byle wyjedna uchy-

lenie niektórych artykuów uciliwej taryfy pruskiej 1818 r.

gnbicych przewóz polskiego zboa do nadbatyckich

portów. Lubecki od razu zoryentowa si w pooeniu.
Zapytano go o opini. »Mostowski«— to sowa Lubeckie-

go— »zakomunikowa mi pisma i uwagi, konwencyi han-

dlowej tyczce si, i chcia mie moj opini. Przyznam

si, e profitujc z pozycyi tej, e nie zdania ministra ani

czonka Rzdu pytano, ale prosto zdania Lubeckiego,

wic otwarcie, szczerze i mocno napisaem, ale mog ur-
czy, e co Lubecki napisa, minister Skarbu dowiedzie,

tylko grzecznemi sowami, bo Król powiedzia mi w Lay-

bach, aby ostro nie pisa... Krótko mówic, gdyby chciano

umylnie napisa konwency, aby zgubi przemys i r-
kodzielnie w Rosyi i Polsce, dla rozkrewienia tego w Pru-

sach, nic wicej napisaby nie mogli«... Od razu zatem

stan ostro przeciw panujcemu prdowi, jako nieuba-

gany zwolennik systemu protekcyjnego wobec zagroo-

nych interesów krajowego przemysu; stanowczem za
tem wystpieniem nie tylko sobie Mostowskiego nie zrazi,

ale zjedna w nim sobie nawet sprzymierzeca w tej

sprawie, majcej ju bezporednie znaczenie praktyczne,

w sprawie rewizyi ukadu handlowego z Prusami^).

Tak zacza si duga, trzyletnia przeszo walka,

w której Lubecki odda nieocenione usugi ekonomicznym

St. Smolka. I
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interesom Królestwa. Ogarn bystrym wzrokiem caoksztat

istotnych potrzeb wycieczonego kraju, nie powicajc zgoa
interesów rolnictwa nieodzownej ochronie nierozwinitego

przemysu, w tem jednem nieugity, by zwodnicz ko-

rzyci jednej gazi krajowej wytwórczoci nie zada
drugiej zabójczego ciosu; mniejsza o to, e kosztem bie-

cej chwili, wielkiemi ofiarami na dzi i jutro, przyjdzie

okupi trwae podstawy dalszego ekonomicznego rozwoju.

I dopi celu, odniós w kocu zwycistwo, nie nad zwo-

lennikami wolnego handlu w Warszawie i w Królestwie

—

to zwycistwo nie byo trudne — ale nad rónorodnymi

wrogimi czynnikami, na które nie mia adnego wpywu,
w Berlinie, w Petersburgu i na szerokiem polu midzy-
narodowych zawika. Tam bowiem, w tej dla polskiego

ministra niedostpnej dziedzinie, znalaz si w owych
latach tak nieprzyjazny grunt dla caej jego polityki eko-

nomicznej, e najywotniejsze interesa Królestwa miay
by bez litoci oddane na pastw Prus, mimo prohibicyj-

nego systemu w Rosyi, wbrew najwietniejszym widokom,

jakie przeze si otwieray dla polskiego przemysu. Bya
to cika próba, jak tym razem wytrzymay zwycisko

zasadnicze podstawy politycznego systemu Lubeckiego;

zwizek z Rosy nam nie zaszkodzi, na co si zanosio,

przeciwnie wspar nas skutecznie.

Traktaty wiedeskie r. 1815 miay zabezpieczy jak

najrozleglejsz swobod stosunków handlowych pomidzy
wszystkiemi czciami dawnej Rzeczypospolitej Polskiej,

w granicach r. 1772 ^). Niewiadomo, o ile dyplomaci kon-

gresu wiedeskiego brali na seryo postanowienia, zamie-

szczone pod tym wzgldem w traktatach. To pewne, e
cise ich wykonanie byoby wymagao ustanowienia po-

dwójnej granicy cowej w kadem z trzech pastw roz-

biorowych; biorc te postanowienia na seryo, naleao
prowincye polskie oddzieli od reszty kadego pastwa,

wszystkie za trzy zabory obj wspóln granic cow
i w jej obrbie wprowadzi urzdzenia, suce do utrzy-
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mania porczonej swobody handlu*). Bez takich radykal-

nych rodków, rkojmie traktatowe musiay pod wzgldem
handlu pozosta martw liter, i mogy nawet atwo
obróci si na szkod Królestwa Kongresowego i caego

rosyjskiego zaboru, a wic trzech czwartych' dawnego
obszaru Polski, nie bez szkody dla caej Rosyi. W obydwu
bowiem ssiednich pastwach przemys nie mao by
rozwinity, w stosunku do ziem polskich i Rosyi; atwo
wic byo domaga im si, w handlu z Królestwem i Ce-

sarstwem, dogodnych dla wasnego przemysu uatwie,
rzekomo w interesie swoich polskich prowincyi. Austrya

nie wyzyskaa tej korzystnej pozycyi; nie moga te, co

prawda, wiele z niej nawet korzysta, od dawna bowiem
obszar Królestwa i rosyjskiego zaboru stanowi gówny
rynek przemysu ssiednich Prus; trudno byo istotnie

wyprze go stamtd jakiejkolwiek obcej konkurencyi,

*) Warto tu przypomnie, e królestwo pruskie, w chwili oku-

pacyi W. Ks. Poznaskiego byo od niego oddzielone granic cow,
nadto za do r. 1819 istniay w Prusiech rozmaite ca wewntrzne,
które zniesiono dopiero wskutek pamitnej ustawy cowej z 26 maja

1818; pomidzy Wgrami a Galicy istniaa równie granica cowa,
caa za linia graniczna midzy Galicy a lskiem austryackim ma
ledwie 50 kilometrów rozcigoci. Najtrudniej byo ustanowi gra-

nic cow midzy polskiemi a wewntrznemi i poludniowemi gu-

berniami Rosyi, z powodu tak rozlegej linii granicznej, od Pogi,
po za Rzeyc, Witebsk, Mcisaw, Homel, Dnieprem a do Czehry-

nia, stamtd za przez Olwiopol do Dubossar na modawskiej gra-

nicy. Ale te wedug planów r. 1815 »polskie gubernie« miay
by zczone z Królestwem! uwaano to wówczas tylko za kwesty
czasu. Zimmermann, Geschichte der prussisch-deutschen Handelspo-

litik (1892) str. 14, przyznaje najzupeniej, e taka bya waciwa
konsekwencja traktatów r. 1815: »Der preussisch-russische Yertrag

enthalt in den Artikeln 22—.30 Bestimmungen iiber Handel und
Schiffart zwischen den polnischen Landesteilen, dere genaue Durch-

fiihrung eine Abtrennung Posens von der preussisohen
Monarchie bedingt hatte«. Zapomina jedynie, e i Prusy Zacho-

dnie leay w granicach Polski r. 1772, i one zatem byyby musiay
podzieli los Poznaskiego.

U*
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zwaszcza za austryackiej, która nie odznaczaa si nigdy

szczególn sprystoci w wyszukiwaniu nowych tere-

nów zbytu. Pen natomiast doni czerpay Prusy. Jeli

dyplomacya berliska zgodzia si tak atwo na kongre-

sie wiedeskim, by caemu obszarowi ziem polskich po-

rczy zasadnicz swobod stosunków handlowych, nie

byo w tem naturalnie ani »wielkodusznych« motywów,
które brzmiay tak dobrze w r. 1815, ani te nierozwagi,

braku dbaoci o interesa pruskiego handlu i przemysu.

Byo w tem co innego zupenie: przezorne wyrachowa-

nie, e ta gwarancya wolnego handlu midzy rónemi
czciami rozdartej Rzeczypospolitej Polskiej moe posu-

y Prusom do wykonania podanego wyomu w pro-

hibicyjnym systemie Cesarstwa Rosyjskiego, który od da-

wna ciy nad prusk produkcy przemysow ^). Jeeli kto

rzeczywicie by nieogldnym wtej sprawie, to lekkomylny

cesarz Aleksander, który nie zdawa sobie sprawy z kon-

sekwencyi kongresowych traktatów i wiza sobie rce
w dalszej polityce handlowej cesarstwa Rosyjskiego,

o ileby te traktaty nie miay zosta martw liter.

Zato jednak w stosunku do Prus, polityka handlo-

wa Królestwa posiadaa istotnie w samej osnowie trakta-

tów kongresowych skuteczniejsze, ni wzgldem Austryi,

rodki obrony ywotnych interesów ekonomicznych wa-
snego kraju i ssiednich gubernii litewskich, których caa
produkcy rolna miaa od wieków w pruskich portach

jedyny przystp do morza, jedyny punkt zetknicia z za-

granicznem zapotrzebowaniem. Jeli bowiem elastyczne

artykuy wiedeskich traktatów mogy ulega rozmaitej

interpretacyi co do wzajemnych stosunków handlowych

midzy pastwami rozbiorowemi, to interesa polskiego

handlu przewozowego do nadbatyckich portów byy
w nich bezwtpienia dobrze obwarowane, a sama litera

wieo zawartych umów nie dopuszczaa niekorzystnej

dla ziem polskich interpretacyi. Co prawda, mimo to udao
si berliskiemu gabinetowi wyjedna sobie zgubne dla
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przewozu polskiego cienienia w konwencji petersbur-

skiej z 19 grudnia 1818, która miaa na celu ))wykonanie«

ogólnych postanowie wiedeskiego traktatu z 3 maja

1815, rzeczywicie za zniweczya wszelkie korzyci eko-

nomiczne ziem dawnej Polski, porczone na kongresie

wiedeskim '^). Konwencya ta, zabójcza dla Królestwa i Li-

twy, zgubna bya dla samej Rosyi — charakterystyczne

wiadectwo dla ówczesnej dyplomacyi rosyjskiej , która

w r. 1818 nie miaa nawet szczególnego powodu kierowa
si jakimi wyjtkowymi wzgldami wobec pruskiego

dworu; tylko e organom tej dyplomacyi nie brako oso-

bistych motywów do wysugiwania si Prusom *). Nie-

mao przyczyni si wreszcie do tego sam Aleksander I,

a raczej wyjtkowa draliwo pooenia monarchy, który

sam pierwszy nie wypeni kongresowych traktatów, na-

ruszajc je w najoczywistszy sposób; ten fakt da wanie
Prusom najlepsz bro do rki, która ich nie zawioda
w negocjacjach handlowych pomidzy r. 1815 a 1818.

Pooenie Królestwa pogorszyo si jeszcze wskutek pod-

wyszenia niektórych artykuów w pruskiej taryfie cowej

z 21 padziernika 1820 ^). Odkd wic na porzdku dziennym

stana rewizya ukadu z r. 1818, jedyna dla interesów Kró-

lestwa pozycya obronna polegaa na cisem odrónieniu

*) W papierach Lubeckiego {A/23) znajduje si tabela p. n.

»Porównanie opaty celnej od wyrobków pruskich z lnu, z weny
i skóry taryf konwencyjn oznaczonej do Skarbu polskiego wply-

nionej, z oplata na podobne wyrobki z innych krajów na mocy
taryfy jeneralnej nalenej «. Tabela obejmuje pierwsze 3 lata po
wprowadzeniu taryfy konwencyjnej z r. 1818, t. j. 1819, 1820 i 1821.

Z tabeli tej okazuje si, e »naleaoby si wedug taryfy jeneralnej

«

w tych 3 z kolei latach: 115.935 zp. 16 gr.; 3.978.885 zp. 23 gr.,

3.242.535 zip. 15 gr., a szapacono podug taryfy konwencyjnej*:

76.526 zp. 18 gr., 986.161 zp. 17 gr., 618.3H8 zp. 21 gr., »a zatem
mniej « o: 39.4^08 zp. 18 gr., 2.993.724 zp. 6 gr., 2.624.196 zp. 27 gr.,

wskutek czego »strata w cle na wyrobkach pruskich wynosia*
1819 r. 330/0, 1820 r. 75%, 1821 r. 8O0/0. Ogó sstraty* w tych trzech

latach 5.657.329 zp. 21 gr.
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dwóch rozmaitych rzeczy, które gabinet berliski umylnie
ze sob wika: oddzielnie naleao traktowa spraw pol-

skiego handlu przewozowego, oddzielnie a interesa

wzajemnego handlu. Pierwsza sprawa bya zupenie jasna;

polskiemu handlowi przewozowemu nalea si na mocy
wiedeskiego traktatu swobodny dostp do Batyku, Wi-

s i Niemnem (ze wzgldu na Litw), jedynie za nie-

znaczn opat, majc wycznie suy na utrzymanie

dróg wodnych i policyi nadbrzenej. Wzajemne za sto-

sunki handlowe, rzecz o wiele zawilsza, otwieray szerokie

pole do rokowa, dla naleytego zabezpieczenia interesów

ekonomicznych Prus, Rosyi i Królestwa. O ile w tych

rokowaniach mogy by uwzgldnione wtpliwe rkojmie,

porczajce mieszkacom ziem dawnej Polski swobod
handlu w wzajemnych stosunkach tych prowincyi, to za-

leao od dobrej woli obydwu gabinetów; litera kongre-

sowych traktatów dawaa im w tym wzgldzie do sze-

rok swobod. Tylko e w najywotniejszej kwestji, w spra-

wie handlu przewozowego do pruskich portów, niewzruszona

istotnie pozycja polskich interesów ekonomicznych z roku

1815 i 1816 podminowana bya ju niebezpiecznie prece-

densami wykrtnej interpretacji. Byo to rzeczywicie

Herostratowe dzieo niesychanych omyek, jakie rosyjscy

penomocnicy i polscy komisarze popenili w r. 1816 i 1818.

Po czterech, szeciu latach trudno byo naprawi w zu-

penoci niepowetowan istotnie szkod, któr Królestwu

wyrzdzia ignorancja i lekkomylno jego przedstawicieli

wespó z z wiar Oubrila albo Nowosilcowa.

Lubeckiego to rzetelna zasuga, e zaj t zasadnicz

pozycy i z niej ani na krok nie ustpi. Nie da si

adnemi przeciwnociami odstraszy, umia by »uprzy-

krzon picc Uporem zacitego Litwina potrafi w roko-

waniach z Prusami narzuci dyrektyw decydujcym
koom w Petersburgu, opart na takiej, susznej zreszt,

interpretacyi traktatów kongresowych, która strzega Kró-

lestwa od grocej ruiny ekonomicznej. Równoczenie za
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obroni skutecznie interesa zuboaego kraju w przeomo-

wym momencie zupenego przeobraenia rosyjskiej poli-

tyki handlowej, przez co dopiero konwencya, zawarta

z pruskim rzdem po trzech latach przewlekych nego-

cyacyi (1825), staa si wanym rzeczywicie czynnikiem

w dalszym rozwoju ekonomicznym Królestwa.

Powodem bezporednim do nowych negocjacji z Pru-

sami byo wznowienie systemu prohibicyjnego w Rosyi;

fakt pierwszorzdnej wagi dla Królestwa, nie tylko ze

wzgldu na stosunki z Prusami^ ale i na caoksztat wszy-

stkich najdoniolejszych ekonomicznych kwestyi. Manifest

z 12/24 marca 1822 ^), ogosi wiatu now, prohibicyjn

lub skrajnie protekcyjn taryf cow; ten sam manifest

znosi zarazem dotychczasow przelotn, dopiero przed

trzema laty niespena ustanowion wspólno cowego
obszaru wszystkich dzieraw Aleksandra I. i przywraca

napowrót autonomi cow Królestwa. Zniesiona tak nie-

dawno granica cowa midzy Królestwem a Cesarstwem

miaa znowu oddzieli obydwa pastwa, natomiast kazano

cofn rosyjskie komory celne ze wschodnich i z póno-

cnych granic Królestwa nad Bug i Niemen; zniesiono te
naczelny zarzd komór celnych w Królestwie, który przez

dwa ostatnie lata urzdowa w Warszawie. Pod wzgl-
dem politycznym — bya to bez wtpienia zdobycz dla

Królestwa Kongresowego, tem doniolejsza, e nie dalej,

jak przed trzema laty, na niczem spezy wszelkie, naju-

silniejsze zabiegi o utrzymanie handlowej i cowej auto-

nomii 10). Runa ona w r. 1819, nie tyle z powodów po-

litycznej, co ekonomicznej natury, pod bezporednim na-

ciskiem ówczesnego, równie radykalnego jak popiesznego,

lekkomylnego zwrotu w polityce handlowej Cesarstwa.

Podobnie i przywrócenie cowej autonomii Królestwa nie

miao nic wspólnego z politycznymi wzgldami; zawiad-

cza to sama data, pospny rok 1822, kiedy o niczem

mniej nie mylano, jak o zadowolnieniu opolskich aspi-

racyi« i wgaskaniu Polaków«. By to znowu krok rady-
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kalny; z jego znaczenia zdawano sobie dobrze spraw,
zarówno w Warszawie jak w Petersburgu, podyktowany
by jednak wycznie wzgldem na interesa ekonomiczne

i finansowe Rosyi. Widziano w nim mianowicie jedno

z ogniw w nowym acuchu wiadomej celu polityki eko-

nomicznej, majcej dwign z rozpaczliwego stanu roz-

strojone od dawna finanse monarchii, które i na midzy-
narodowej widowni podkopyway znaczenie i stanowisko

Rosyi. Czy wobec tego handlowa autonomia Królestwa

moga wyj na poytek kraju pod wzgldem ekonomicz-

nym — to zaleao od unormowania stosunków handlowo-

politycznych midzy obydwoma rozdzielonymi obszarami

cowymi, w zasadzie i w rozlicznych szczegóach. Zaleao
przedewszystkiem od tego, czy zmartwychwstay w Ro-

syi system prohibicyjny bdzie zastosowany wobec Kró-

lestwa w caej swej rozcigoci i z wszelk konsekwen-

cy, czyli te drugie pastwo pod berem tego samego
wadcy — dozna w stosunkach handlowych z Rosy ta-

kich ulg i uatwie, bez których autonomia handlowo-

cowa byaby dla Królestwa istnym darem Danaów, równa-

aby si doszcztnej ruinie kraju, w jego pooeniu geo-

graficznem.

Co do intencji petersburskich ministrów i senatorów,

których dzieem byo wznowienie prohibicyjnego systemu,

to niema wtpliwoci, e ich widoki zmierzay do trak-

towania Królestwa na równi ze wszystkiemi obcemi

pastwami. Nie wpywa na to nawet tyle wzgld poli-

tyczny, co cile ekonomiczny, cho niezawodnie nieprzy-

chylne usposobienie biurokratycznych kó petersburskich

nie uatwiao pooenia Królestwa w tem przesileniu,

w którem sam kraj zupenie by bezbronnym wobec ma-

jcych zapa w tym przedmiocie decyzyi. Nie na to prze-

cie rozbito przelotn wspólno cow z Królestwem,

nie bez finansowych ciarów, jakie spowodowaa dwu-

krotna w cigu trzech lat niespena odmiana w urzdze-

niach komór granicznych; nie na to zniesiono pod koniec
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r. 1819 granic cow na dugiej linii od Jurborga a do

Galicyi, a przywrócono j w zupenoci w r. 1822, aby

Królestwo miao std czerpa korzyci ekonomiczne, z nie-

wtpliwym uszczerbkiem dla rosyjskich finansów i dla

rosyjskiego przemysu. Dwa lata wspólnoci cowej prze-

konay dowodnie rosyjskich fabrykantów, e kiekujcy
przemys Królestwa by ju wówczas niepodanym wspó-
zawodnikiem, zwaszcza w zakresie wyrobów tkackich,

nawet wprost niebezpiecznym, o ileby si dalej rozwija tak

pomylnie, jak dotd. Po za tem, inny wzgld jeszcze

wchodzi tutaj w rachub, co najmniej równie wany,
moe nawet waniejszy. Handel Królestwa z ociennemi

Prusami krpowa Rosy dotkliwie w jej polityce ekono-

micznej, co wanie byo, zdaje si, gównym, zasadniczym

powodem rozdziau wspólnoci cowej po krótkiej a nie-

pomylnej próbie dwóch lat ubiegych. W przedmiocie

handlu z Prusami nie byo nic wspólnego midzy intere-

sem Królestwa — i Litwy, naley doda — a caego Ce-

sarstwa; raczej byo wiele sprzecznoci midzy tymi in-

teresami. Dla Rosyi — nawet otwarta wojna cowa z Pru-

sami nie bya niczem gronem, Rosya miaa w pooeniu
geograficznem tak siln pozycy wobec Prus na polu

handlowem, e od nich samych nic rzeczywicie nie po-

trzebowaa, za nic zatem nie miaa powodu paci jakiem-

kolwiek ustpstwem na rzecz pruskiego handlu. Do ta-

kich ustpstw móg Rosy zmusi tylko wzgld na Kró-

lestwo, nad którego bytem ekonomicznym wisia cigle

miecz Damoklesa w postaci wyrubowanej taryfy cowej,

bronicej polskim podom przystpu do pruskich portów.

Precz z t kul u nogi, nie broni Polakom autonomii

cowej, której tak aowali — nie dziw, e takie haso
ozwao si w Petersburgu, wraz ze wznowieniem prohi-

bicyjnego systemu w ostrzejszej postaci, ni przed r. 1819,

ni kiedykolwiek dawniej.

Lubecki ogarn od razu t sytuacy, zrozumia j
najzupeniej i zawczasu j si rodków zaradczych, by
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autonomii cowej Królestwa nie przyj — z dobrodziej-

stwem inwentarza... petersburskiego.

Tern wiksza to zasuga, e ta sprawa toczya si
w samych kopotliwych pocztkach jego urzdowania,
kiedy by zaprztnity nieustannymi ambarasami, by w wy-
prónionych kasach nie zabrako gotówki na najnaglejsze

potrzeby biecej chwili, wypat odu i pensyi urzdni-

ków. Skary si przecie wówczas, e tyle czasu marno-

wa na »ustawne przegldanie raportów, co wpyno
do kas i co czyni wypadnie«, eby dzi jutro nie spada ka

tastrofa, która nad nim ciy nie przestawaa: niewy-

pacalno Skarbu i^). Nie zabrako mu jednak czasu na

mozolne przygotowanie si do kampanii, któr przyszo

mu stoczy w lecie r. 1822, podczas pierwszego pobytu

w Petersburgu po objciu urzdowania, do walnej a zwy-

ciskiej kampanii w obronie ekonomicznych interesów

Królestwa przed nastpstwami rozdziau wspólnoci co-
wej z Cesarstwem.

Zanim kampania rozpocza si w Petersburgu, Rada
Administracyjna Królestwa otrzymaa przez Sekretarza

Stanu rozporzdzenie królewskie, by opracowa wnioski

w sprawie autonomicznej taryfy ^% Lubecki wzi na siebie

t prac. Praktycznym powodowany zmysem, doprasza
si z Petersburga komunikacyi projektu nowych taryf ro-

syjskich, pragnc, wedug monoci, zastosowa si do

nich w swoim elaboracie. Przywiecaa mu praktyczna idea

pewnego rodzaju unii cowej Królestwa i Cesarstwa, z za-

chowaniem samoistnej administracyi w obrbie autono-

micznego obszaru, z zastrzeeniem swobody w ustanowie-

niu dowolnej wysokoci ca na niektóre przedmioty, sto-

sownie do odmiennych warunków, do rónych tu i tam
wzgldów polityki handlowej, w szczegóach podrzdnego
znaczenia. Ile monoci jednak, bez koniecznej potrzeby,

chcia unikn rónicy w obu taryfach, zachowa zasadni-

cze znamiona ogólnej jednolitoci. Ju i w tej jednak spra-

wie natrafi na nieprzezwycione przeszkody. Minister



POLITYKA HANDLOWA 219

Sekretarz Stanu nie móg, mimo wielokrotnych nalega,

dostarczy podacych wskazówek; szczegóy nowej ta-

ryfy, któr w Petersburgu opracowano w pierwszych tygo-

dniach r. 1822, musiay pozosta tajemnic i dla rzdu polskie-

go, dopóki manifest z 12/24 marca nie ukaza si na widok
publiczny. Zamiast podanych szczegóów przysya upo-

mnienia, eby przypieszy wypracowanie taryfy autono-

micznej, bez ogldania si na Rosy. Sam Cesarz nagli—
nie z wasnej niezawodnie inicyatywy, bez wiadomoci
nawet prawdopodobnie, co kryo si na dnie tej niecierpli-

woci tajnych radców i senatorów; po ogoszeniu mani-

festu o prohibicyjnej taryfie, miay nastpi zaraz wszelkie

zarzdzenia w sprawie natychmiastowego rozdziau obu

cowych obszarów. W ten sposób stanoby si przed

faktem dokonanym, wobec którego nowa taryfa rosyjska

miaaby to samo zastosowanie w handlu z Królestwem,

co z Holandy lub Portugali.

elazna pracowito polskiego ministra Skarbu, pra-

cowito fenomenalna, której i najzawzitsi przeciwnicy

nie odmawiali podziwu — umiaa si hamowa, zwalnia

popieszne tempo, mimo coraz nowych przynagle z Pe-

tersburga; umiaa, jeli tego domaga si interes publiczny.

I tym razem — Lubecki si nie pieszy... Raz wprawdzie

wyzna otwarcie, e elaborat bdzie wkrótce gotowy,

wszelkie przynajmniej materyay byy ju widocznie ze-

brane i dokadnie opracowane; niechby tylko otrzyma

niezbdne informacye o rosyjskiej taryfie, wykoczy wszystko

na poczekaniu. Tak pisa pod koniec stycznia. Jeszcze 23

lutego obiecywa we dwa tygodnie zaatwi si z ca
prac, -jeeli Król po przeczytaniu ostatniego raportu Na-

miestnika... nie przyzna sprawiedliwemi racye tam wy-

oone«; i urzdowo bowiem, za porednictwem przedsta-

wie Namiestnika, nie zaniedba nalega na utrzymanie

jak najwikszej zgodnoci midzy polsk a rosyjsk taryf ^^).

Wszystko na nic. Wówczas Lubecki wprzekona si«,

e w tak wanej materyi niepodobna dziaa z popie-
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chem. Z najzimniejsz krwi doniós o tern Sekretarzowi

Stanu 3 marca: ))Czytaem list Paski do Ks. Namiestnika

pisany w przedmiocie handlu. Juzem przygotowa cz
materyaów do uoenia taryfy nowej, ale wtpi, abymy
mogli to dzieo ukoczy tak prdko, jeli mamy je do-

kadnem uczyni. Wszake odbyem ju kilka dyskusyi

w mojem biurze i tak ten interes postawi, e bd mo-

gli koo niego pracowa i po moim std do Petersburga

wyjedziea ^*). List ten skrzyowa si z nowem pismem
Sekretarza Stanu; znów byo w niem upomnienie, eby
wygotowanie taryf i wszelkie inne wurzdzenia handlowe

i celnea jak najprdzej ukoczy i bezzwocznie przysa
do Petersburga ^^). I tem nie da si poruszy uparty

Litwin; doczeka si manifestu i ogoszenia rosyjskich

taryf, opóni wyjazd do Petersburga — i sam powióz
Cesarzowi swój elaborat ^^). Tymczasem 2/14 kwietnia, Ale-

ksander zaopatrzy swem ByV po siemu najpoddasze

przedstawienie kolegi Lubeckiego, rosyjskiego ministra

Skarbu, wedug którego przez trzy miesice jeszcze miay
obowizywa wszelkie dotychczasowe urzdzenia, z cza-

sów wspólnoci cowego obszaru, w handlu midzy Kró-

lestwem a Cesarstwem. »o ileby w cigu tego czasu nie

wydano nowych w tym wzgldzie postanowie« ^'). W mie-

sic potem (18 maja n. s.) przyby Lubecki do Peters-

burga ^8).

Dziwne w nim byo szczególne zespolenie takich od-

rbnych cech charakteru, które zwykle nawzajem si wy-

kluczaj, rzadko id ze sob w parze. U przeciwników—
tych zwaszcza, z którymi w rónych czasach prowadzi

rokowania, w rónorodnych materyach, w Berlinie w Wie-

dniu czy w Petersburgu — wszdzie pozostawi opini

zrcznego, niebezpiecznego partnera w grze trudnych

negocyacyi, o lisiej przebiegoci, której ofiar padali po

tyle razy wytrawni dyplomaci, oplatani niespostrzeenie

mistern sieci zawczasu obmylanych strategicznych rod-

ków i »sofizmatów« lekcewaonego zrazu Litwina. A prze-
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cie, obok tego wszystkiego, uderza w nim tak czsto

szczególna, dziecinna skonno do zudze, dochodzca
wprost nieraz do naiwnoci. Lga si ona na gruncie

wrodzonego mu optymizmu. To zrozumiae. Co dziwniej-

sze, e ten nieuleczalny optymizm nie przeszkadza mu
nigdy uzbroi si doskonale — ))uarmowa«, jak sam to

mówi — przygotowa zawczasu tak przebieg strategi

w kadej kampanii, jak gdyby o tem z góry by przeko-

nany, e spotka si z najzjadliwszym oporem i zwaszcza

ze z wiar. I w tej kampanii to samo si powtórzyo.

Przed wyjazdem z Warszawy, przebiegem kunktator-

stwem sparowa cios zamierzony w tak prosty sposób.

Ledwie za znalaz si w Petersburgu, zaraz uleg chwi-

lowemu zudzeniu, e obejdzie si zupenie bez walki, do

której by tak dobrze przygotowany, poniewa wida,
))e po bratersku nas tutaj traktowa bd« ^^j. Takie

wraenie sprawio na nim pierwsze pismo urzdowe Gur-

jewa, rosyjskiego ministra Skarbu. By to widocznie for-

tel; Lubecki si nie spostrzeg. Caa taktyka kó peters-

burskich odsonia si póniej; w kilka tygodni sam si

o tem przekona. Królestwo byo przecie najzupeniej

bezbronne w tych ukadach z rosyjskim rzdem, zdane

na jego ask i nieask. Brako mu wszelkich rodków
nacisku, by zniewoli Rosy do ustpstw; domagao si

od niej ofiar — tak, ofiar — w kadym razie nieoboj-

tnych dla rosyjskiego przemysu, na dzi dotkliwych, nie-

bezpiecznych na przyszo; nic za w zamian nie mogo
jej ofiarowa, dla zrównowaenia tych ofiar ^o). Na jak-

kolwiek za wzgldno, z tych czy z owych powodów,
nie podobna byo bezwarunkowo liczy, bez szczegól-

niejszych zudze optymizmu, o ileby rezultat rokowa
jedynie by zaleny od Gurjewa i jego petersburskich ko-

legów. Inna sprawa z samym Cesarzem, o niego za mu-

siaa oprze si ostatecznie kada sprawa midzy oby-

dwoma rzdami, i to oprze si w sposób mniej lub

wicej decydujcy, nie formalny jedynie, jak tysice prze-
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rónych »opinii« ministrów czy te cia kolegialnych, tych

»bumag«, pod któremi Monarcha kad machinalnie:

ByV po siemu! Dla Gurjewa i towarzyszy nie byo zatem

skuteczniejszego ubezpieczenia przeciw zbytniemu zainte-

resowaniu Cesarza jakkolwiek draliw kwesty — nad

odwleczenie decyzyi do takiego momentu, kiedy nie b-
dzie czasu na dokadne i wszechstronne zbadanie zawi-

ego przedmiotu. Rokowania z Lubeckim rozpoczy si
w czerwcu; z kocem lata, pod jesie, Cesarz co roku

wydala si na duszy czas z Petersburga; zwykle wy-

jeda na objazd rónych oddalonych gubernii, skd naj-

czciej powraca dopiero w listopadzie. W tym roku

mia wyjecha i dalej i na duej, do Woch, na kongres

sprzymierzonych monarchów ^^). Tu przed takim wyja-

zdem — w tem bya niezawodna rachuba — bdzie
mniej czasu, ni kiedykolwiek, na szczegóowe badanie

zawiych kwestyi, mniej te swobodnej myli, zaprztni-

tej blizkim kongresem; atwiej zatem ni kiedykolwiek

o podane By' po siemu na dokadnej zapisce. Byle Lu-

beckiego utrzyma w róowem przewiadczeniu o »bra-

terskich« intencyach petersburskiego rzdu, zapobiedz

kontrminom, któreby szczwany lis móg zawczasu po-

doy.
Przez jaki czas udawaa si rzecz niezgorzej; wida

to z listów, w których polski minister zapowiada rychy
powrót do domu, po szybkiem a pomylnem ukoczeniu
rokowa. Tymczasem Cesarz wyjeda nieustannie ze

stolicy i z Peterhofu, na krótko, na wizytacy » wojsko-

wych osad« Arakczejewa; po pierwszej ceremonialnej

audyencyi we trzy dni po przyjedzie, Lubecki nie móg
do niego dotrze przez sze czy osiem tygodni. Nego-

cyacye cigle si przeryway; raz Lubecki wyznaje, e
nigdy w yciu nie by takim próniakiem, nie dalej jak

w tydzie potem, donosi do Warszawy, e od pitej go-

dziny zrana ma pióro w rku. W lipcu opady mu uski

z oczu. »Midzy nami« — pisze do ony — ))Król powie-
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dzia, i ja tutejszych negocjatorów w handlowych inte-

resach traktuj tak, jak austryackich i pruskich, a ja po-

wiadam sobie: bo te i oni niekoniecznie uwaaj kraj

nasz za jedno z Rosy, w korzyciach, do których podug
mnie poddani jednego Pana maj prawo. Obaczym, kto

w kocu bdzie mia racy. Ja tylko to z pewnoci za-

rczy mog, e nie umiem zgodzi si dobrowolnie na

to, co ani interesowi Rosyi ani naszemu dobra
przynie nie moe, a nawet gdy podug mnie obu
krajom i mieszkacom moe zaszkodzi, gdy

tymczasem prawda jest jedna... «22).

To samo niezawodnie, co z tak dobroduszn prostot

pisa do » swojej ukochanej Marysia — to samo w innym

jzyku i w wykwintniejszy sposób wyraa ustnie czy te
na pimie, w utarczkach z Gurjewem, Nesselrodem, Lam-
bertem, w snistych ))sofizmatach«, które spisywa od

pitej zrana, w Peterhofie nareszcie, o ile mu si w kocu
udao dotrze do Aleksandra. Nad New, jak i nad Wis,
utarty by ten stereotypowy epitet, wynalazku Nowosil-

cowa; tu i tam urgano ))Sofizmatom« polskiego ministra

Skarbu, które mimo ich omieszania — jak » metafizykaa

Ludwika Platera *) — tyle razy odnosiy zwycistwo nad

))logik(( i »erudycy« Senatora z Frascati i jego peters-

burskich kolegów. Có byo atwiej napitnowa tym epi-

tetem, jak »sofizmata« o nieobliczonych korzyciach, które

Lubecki przyobiecywa Rosyi, jeeli »po braterskua otwo-

rzy swe granice dla przemysu Królestwa? Wszak mona
byo wyrachowa na poczekaniu, ile to rocznej straty

przyniesie rosyjskiemu Skarbowi, ile milionów namacalnego

ubytku w kasach wyka sprawozdania cowych urzdów,
jak ciko wreszcie odbije si to »braterskie« postpowa-

nie na rozwoju rosyjskiego przemysu. Przecie wspóza-

wodnictwo Królestwa grozio mu niezawodnie znacznym

uszczerbkiem, poniewa — jak Lubecki sam si wyra-

*) Ob. wyej str. 102, 131.
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a — » Polska stoi na tym gocicu, którym przemysowa
wytwórczo olbrzymimi krokami posuwa si ku pónocy,

Królestwu zatem dana przedewszystkiem sposobno ze-

rwa pierwsze owoce jej rozkwitu w dzierawach Ale-

ksandra I« 23).

On za, ten niepoprawny »sofista«, co istotnie czasami

nie gardzi staremi tradycyami rabulistyki palestranckiej —
tym razem twierdzi szczerze i z gbi przekonania, e
Rosya gubi Polsk, ale zarazem sobie samej wyrzdza
szkod, krzywd i szkod niepowetowan, jeli wbratniea

Królestwo traktuje po macoszemu. To byo jego Credo^

silne i niezachwiane. Nigdy jeszcze dotychczas nie zda-

rzya mu si sposobno i potrzeba zarazem, broni tego

wyznania wiary w tak ywotnej dla kraju sprawie. Z t
sam zacitoci bdzie go broni na kadem miejscu

i w rónorodnych okolicznociach, bez wzgldu na osob,

z któr si spotka: wobec Gurjewa, Nesselrodego, Nowo-

silcowa czy Kurakina, wobec wWskrzesiciela Królestwa«

czy te jego nastpcy, albo znowu po omiu latach, w owych

dugich ))gawdach« z kryjcym si u niego Maurycym
Mochnackim, który niedalej, jak par godzin przedtem,

szed go rozstrzela za odwan obron tego samego

Credo ^*). W imi tych niezomnych przekona podj si

by niedawno Syzyfowego zadania, uzdrowi rozstrojone

finanse Królestwa. Wówczas to swoje Credo okreli

jasno w nastpujcych sowach: ))Podug mnie prawda

jest jedna« — to ulubiona zwrotka Lubeckiego — ))Pol-

ska podug konstytucyi jest z Rosy poczona, a pocze-
nie to nie na papierze, ale i w dnociach dc jednego

celu szuka naley... « — wSzczcie Polaków a wic i Pol-

ski jest, jeli jedno z Rosy trzyma bdziemy... « ^^). Za-

wsze ten sam Lubecki, jak w tych dziesiciu tygodniach

wyczekiwania decydujcych konferencyi z Gurjewem, gdy

cigle jeszcze nie przestawa wierzy w »braterskie(( in-

tencye petersburskich kolegów; ten sam— zawsze ostrony,

nawet przebiegy w taktycznem postpowaniu, a w za-
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sadniczym sdzie o caem tle sytuacyi — naiwny opty-

mista; w sdzie o ludziach wtedy dopiero gotów wtpi
o dobrej wierze, gdy po raz ju nie wiedzie który dosta

pak po gowie...

))W dnociach do tego samego celu« szuka wzmo-
cnienia wza, którym los zczy Polsk i Rosy! Taka

bya idea zasadnicza, przewodnia myl systemu, w któ-

rego utwierdzeniu widzia przyszo ojczyzny. Optymizm
nie zamyka mu oczu na tysiczne trudnoci, które trzeba

byo przeama, po jednej i drugiej stronie, by system ten

si utrwali. Przywyky od kolebki do amania si z tru-

dnociami, wyobraa sobie jedynie, e te zapory atwiej

usun z drogi, ni to byo w rzeczywistoci — zarówno

w pierwszych latach po kongresie wiedeskim, jak

i w wier i w pó wieku po ruinie kongresowego dziea.

Drugich sdzc po sobie, nie liczy si u swoich z ludzk
saboci, z brakiem hartu w amaniu zapór, niebezpiecz-

niejszym nieraz od braku zmysu politycznego; zbyt dla

drugich wyrozumiay, bra znów najczciej z wiar
przeciwnika jedynie za sabostk, za objaw dotknitej

»mioci wasnej«*), cho w r. 1822 i w siedmiu nast-

*) Znamienny to niezmiernie rodzaj pomyek, u abckiego,
mona powiedzie, typowy i chroniczny, ugruntowany w podsta-

wowych waciwociach osobistego charakteru tej niezwykej indywi-

dualnoci. Nie byy one bez pewnego zwizku z owym waciwym
mu odcieniem zarozumiaoci, o którym trudno istotnie orzec, czy

godzi si tak nazwa to niesychanie silne, niezachwiane przewiad-
czenie o niezbitej susznoci wasnego zdania, ugruntowanego su-

mienn prac i dowiadczeniem, opartego na skrztnie przestudyo-

wanych materyaach i »cyfrach€. Przysowiowy bowiem »upór< Lu-

beckiego nie by bynajmniej trudny do przeamania, jeli przekona
si dowodnie, e strona przeciwna ma suszno. Nic dziwnego, e
to go kosztowao; mio wasna bya wystawiona na prób. Im
silniej za by przekonany o susznoci swojego zdania, tem trudniej

byo mu dostrzedz w kadem odmiennem stanowisku czegokolwiek

innego oprócz uporu, ^obraonej mioci wasnej*, która nie chciaa

si podda i z ujm dla siebie kapitulowa. Mnóstwo dowodów
dostarczaj pod tym wzgldem listy Lubeckiego do Sobolewskiego

St. Smalka. . 15
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pnych latach tyle walk stoczy w Petersburgu i z Pe-

tersburgiem, tyle, e mia do czasu wyleczy si z op-

tymizmu. Prawda, e nigdy nie dozna w nich poraki; za-

lepio go — »szczcie«, w które tak wierzy...

))Rosyi równie potrzebna Polska, jak Polsce Rosya«—
to drugi kamie wgielny systemu Lubeckiego. W tem
przekonaniu czerpa przedewszystkiem nadziej, e z cza-

sem uda si pokona wszystkie zapory na drodze szcze-

rego zespolenia obu narodów, ))W dnociach do tego

samego celu«; w tem gruntowaa si pewno, e Ale-

ksander I ))dzieo swoje utrzyma« — to zwrotka powta-

rzajca si nieustannie pod piórem Lubeckiego — utrzyma

w interesie Cesarstwa. Czy Polska Rosyi potrzebna? Na
to pytanie mia odpowied we wszystkiem, czego sam
by za modu wiadkiem, magna pars nawet, od roku

1811, przed sam wojn i po odwrocie Napoleona. Po kon-

gresie utwierdzi si jeszcze bardziej w tem przekonaniu.

Nie lubi wprawdzie zabawia si kombinacyami poli-

tycznemi na temat przewidywanych przeobrae na ma-

pie Europy; tyle ich za modu przey i jakich .. . To byo
))próniactwo« w jego oczach, ))mary«, ))niepotrzebna ga-

wda, z próniactwa pochodzca« ^^). Niepodlegoci Polski

nie pojmowa, wiadomo, w innem znaczeniu — za swoich

z pierwszych czterech miesicy po objciu ministerstwa; kad opo-

zycy przeciw swoim pomysom i swojemu postpowaniu odnosi

zawsze od tego czynnika, do »obraonej mioci wasnej «, nawet

w stosunku z Nowosilcowem, dopóki go ciga walka nie przeko-

naa, e Nowosilcow czem innem si powodowa, ni obraon
mioci wasn, por. niej rozdz. XII. Tak te i podczas pobytu

w Petersburgu w r. 1822, spotkawszy si wreszcie z wielkiemi

trudnociami w rokowaniach z Gurjewem i Lambertem, uwaa to

zrazu równie za objaw obraonej mioci wasnej rosyjskich kole-

gów; sdzi,e im ciko przychodzi kapitulowa wobec polskiego mini-

stra, mimo jego niezbitych argumentów, cyfr i danych statystycznych,

w które si tak przezornie uzbroi, gdy oni nie przygotowali si

w taki sposób, tuwaajc wszelk prac za kontraband«; wiadcz
o tem dowodnie listy Lubeckiego do ony z lipca 1822.
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czasów — jak w zwizku z Rosy, a z jak najsilniejsz,

ile monoci, pozycy wobec Rosyi. Ale pomimo wstrtu
do ))niepotrzebnych gawd «, nie darmo przepdzi w par
lat po kongresie pó roku z gór w Berlinie, pótora

w Wiedniu, obracajc si cigle w koach dyplomatycz-

nych, co go upowaniao wicej do rozmaitych wniosków
o polityce europejskiej — od Niemojewskich, pana Bona-

wentury czy pana Wincentego. To pewna, e z Berlina

i z Wiednia przywióz niezomne przewiadczenie o kru-

choci, chwiejnoci witego Przymierza. Przey ju trzy

rozbiory — liczc ostatni r. 1815 — a pewnie nigdy nie

przyjby by zakadu, e ju nie doyje czwartego; ta

zmora trapia go moe wicej, jako Polaka, ni jakakol-

wiek inna zmora polityczna. Pruski konsul w Warszawie
domosi do Berlina, e Lubecki zapatruje si do sce-

ptycznie na trwao granic r. 1815. Jeeli duej potrwa

obecne naprenie stosunków handlowo-politycznych, pi-

sa Schmidt w roku 1823, w kilka ledwie miesicy po

petersburskich negocyacyach Lubeckiego zGurjewem, »Lu-

becki jest przekonany, e albo Gdask Polsce si dostanie,

albo te Polska Prusoma...^^).

Aleksander nie lubi »prawdy « — w nadto ostrych

konturach; by na to zbyt wraliw natur. Czy Lubecki

wobec Monarchy, do którego istotnie by szczerze przy-

wizany, nie przekroczy, w pocztku sierpnia 1822,

»waciwych« granic nie ju nalenej etykiety dworskiej,

ale prostej delikatnoci — o tem milcz jego papiery.

Natomiast peno w tych papierach zapewnie, e »suba«—
wierna, rozumie si, suba — kae »prawd mówi Mo-

narsze«; nie brak wyrazów ubolewania, e prawda nie

dochodzi do tronu. »Przekonaem si, e najnieszczliwsi

s monarchowie; oni chc prawdy, ale jak rzadko ta osta-

tnia ich dochodzi i std jak si opónia penienie dobrego

celu ich dnoci... 2^).

To pewna, e Lubecki nie ukry przed Cesarzem

swojej opinii o wyjtkowem znaczeniu i przyszych losach

15*
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Gdaska; moe tylko nie wyrazi tej »prawdy« tak drasty-

cznie, jak Schmidt w swoim raporcie. Obcy by jego naturze

najlejszy nawet odcie wszelakiego dworactwa, sama
jednak ogada nakazywaa speni ten obowizek »suby«—
podaniem ocukrzonej piguki. Tem niezawodniej wyraa
na audyencyach swych w Peterhofie niezachwian pe-

wno, e Monarcha, » Wskrzesiciel Polski«, dzieo swoje

utrzyma; tem pewniej z jak najwikszym naciskiem ostrze-

ga przed krokami, które wedug jego mniemania musiay
»to dzieo« na szwank narazi. Umia za i najdraliwsz

»prawd « poda Monarsze w przyzwoitej postaci. Wszake
w tej samej kwestyi, gdy j wznowiono po mierci Ale-

ksandra, objawi swoj opini Mikoajowi w najpopra-

wniejszy sposób, niemniej jednak przejrzysty i zrozumiay,

jak gdyby to uczyni z brutaln, n ajwyraniejsz kropk
nad i. »Dalek jest mi wszelka myl« — pisa i ustnie

powtarza w r. 1826 — ))by cokolwiek mogo Polaków

doprowadzi a do takiej ostatecznoci, iby pragnli si

dosta pod panowanie pruskie lub austryackie; s to je-

dnake wzgldy, które z tem wszystkiem, chocia si

o nich milczy, powinny przecie way na szali...*)

Ubocznie tylko, jakgdyby od niechcenia, rzuci Lu-

becki w oczy modemu Cesarzowi t »uwag politycznej

natury«, w czwartym miesicu nowego panowania, nie

czujc si jeszcze wówczas do tego upowanionym, by

tre jej szczegóowo rozwija. Zato jako minister Skarbu,

tem dokadniej, wszechstronniej, wyjania innego rodzaju

*) Je ne dis Hen des considerations poUtiues qui militent en

nore faveur; loin de moi la pensee qu'un Polonais puisse jamais

etre reduit d former le voeu Wetr sujet de la Prusse ou de VAutri-

che; mais pour tre tues, ces considerations n'en sont pas moins de

uelue poids. Wyjtek z listu do Grabowskiego (z 16 kwietnia

1826), lettre ostensihle szczególniejszego nawet rodzaju, poniewa
obaj, L. i Gr., byli w Petersburgu i codzie si widywali. Lubecki

jednak dopiero przed tygodniem prezentowa si by nowemu
Cesarzowi, nie móg mu wic tego wówczas powiedzie ustnie.
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))prawdy«, rzeczywicie niezbite, nie schodzc z pewnego
gruntu fachowych obserwacyi. Nie trzeba — dowodzi
Cesarzowi z zapaem — gnbi przemysowej wytwór-

czoci Królestwa, by w Cesarstwie jej rozwojowi da sku-

teczn podniet. Na nic tu nie przydadz si wysokie ca
przywozowe na przywróconej linii cowej nad Niemnem
i nad Bugiem, cho im nie braknie siy do zabicia kie-

kujcego przemysu w Polsce, bez adnego dla Rosyi

rzetelnego poytku; na nic, jeeli rosyjska biurokracya

nie zejdzie ze zgubnych szlaków przestarzaej rutyny.

Nie tdy droga do odrodzenia Rosyi — ekonomicznego,

rozumie si, odrodzenia. Oest dans le sein meme de VAd-

ministration Russe que le mai existe, et est la quHl fant

IHndiuer^ afln que chacun nouveau ministre russe ne

sHmagine pas devoir chercher dans la Fologne le siege

de la plaie qui ronge VEmpire... ^^). »W samem onie

rosyjskiej administracyi tkwi ródo zego, i trzeba wre-

szcie tam je wyranie wskaza, aby kady nowy mini-

ster w Rosyi nie wyobraa sobie, e w Polsce ma obo-

wizek szuka rozsadnika niemocy, która niszczy Cesar-

stwo... « Istotnie, czytajc te wyrazy, mimowoli odwraca

si kartk poókego pisma; chce si sprawdzi, czy to

rzeczywicie pisane osiemdziesit lat temu? I niepodobna

odoy wanego dokumentu bez szczerego szacunku dla

modego monarchy, który za tak otwarte wypowiedzenie

))prawdy« — obdarzy odwanego ministra wyjtkowem
przez dugi czas zaufaniem, jednej tylko rzeczy domaga-

jc si bezwarunkowo, w szczególnie nawet rubaszny

sposób: by mu nigdy ))prawdy« nie szczdzi*). Uderzyy

go niezawodnie dalsze, szczegóowe wywody, w których

Lubecki bez osony wykaza, w czem widzia istotne

»ródo wszelkiego zego «, bijce »z samego ona« rosyj-

skiej biurokracyi.

*) Ob. niej rozdz. XI oraz Smolka, W drodze do Petersburga,

Przegld historyczny, II. 95 (1906).
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W taki sam te prawie sposób prowadzi uparty Li

twin kampani r. 1822 przeciw swym rosyjskim kolegom

odkd wreszcie przekona si dowodnie w trzecim mie

sicu pobytu w Petersburgu, e nie pora ich wmenao
wa«; e ródem zacitego oporu przeciwko jego wnio

skom — nie obraona mio wasna, ale wiadome celu

logiczne stanowisko, którego zastosowanie w handlu Ro
syi z Królestwem staoby si ciosem zabójczym dla mo
dego przemysu po tamtej stronie Niemna. Z naiwnego

baranka, co nie umia przypuci zej wiary u przeciwnika,

z dnia na dzie przeksztaci si w tygrysa. Walka bya
krótka, zaarta. Krótka, czas nagli. Cesarz by na wy-

jezdnem za granic, na kongres do Werony. Wyjecha,
na Warszaw i Wiede, 15 sierpnia; w ostatniej nie-

mal chwili, podpisa imienny ukaz do Senatu z 1/13 sier-

pnia 1822 ^^). Bya to istna Magna charta dla polskiego

przemysu, silna podstawa pomylnego rozwoju Królestwa

na polu ekonomicznem. Nie wieczysta; dano jednak r-

kojmie, e przynajmniej w przecigu lat dwudziestu

(1822—1842) nie zajd adne zmiany w korzystnych dla

Królestwa taryfach; rkojmie sów monarszych, o tyle

pewne, o ile w ogóle mogo by cokolwiek pewnego
w tym poniewolnym zwizku Dawida i Goliata... 3^).

Lubecki odniós zwycistwo, tem wiksze i waniej-

sze, e obeszo si ostatecznie bez Salomonowego sdu
Monarchy w sporze pomidzy Cesarstwem a Królestwem ^^j:

Aleksander zatwierdzi tylko ostateczne decyzye dugich

rokowa, przez dwa z gór miesice, mdych i przewle-

kych, ku samemu kocowi zaostrzonych walk zacit,

wród której nikt nie móg si spodziewa skoczenia

zawiej sprawy, bez rozcicia zapltanego wza monar-

szem Byt' po siemu^ na korzy jednej lub drugiej strony.

La negociation a flni d Vamiahle — tak pisa Stefan Gra-

bowski, który bra udzia w tych konferencyach, jako

polski minister Sekretarz Stanu, dzielnie wspierajc war-
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szawskiego koleg *). Grabowski wiedzia dobrze, co zna-

czyo wykonanie ukazu, cho Lubecki nie szczdzi
stara, by samo jego brzmienie dawao i pod tym wzgl-
dem wszelkie podane rkojmie. Kilka kwestyi, podrz-
dniejszych, co prawda, zostao w zawieszeniu; waniejsza

bya sprawa szczegóowych instrukcyi dla rosyjskich urz-
dów cowych. Gdyby byo przyszo do tego, eby Cesarz

wasn decyzy musia rozcinawze zasadniczych kwestyi,

choby go przeci na korzy Polski, nawet Lubeckiego

optymizm byby musia przewidzie niezliczone szykany

w wykonaniu woli monarszej; po ukoczeniu rokowa
a Famiable mniej byo o to obawy, poniewa wykonanie
punktacyi spoczywao w tych samych rkach, które pod-

pisay protokó ostatniej konferencyi, wespó z Lubeckim
i Stefanem Grabowskim.

Zna rzeczywicie rk Lubeckiego w ukadzie pe-

tersburskim z r. 1822; taka w nim jasno, tak cise
okrelenie zasadniczych punktów; tak jaskrawo pod tym
wzgldem odbija od petersburskiej take konwencyi han-

*) Grabowski przywizywa szczególn wag do takiego za-

koczenia sprawy, znajc bowiem lepiej od Lubeckiego grunt pe-

tersburski, liczy si przezorniej z nastpstwami tego albo innego

jej zaatwienia. Lubecki, mniej jeszcze obeznany z petersburskimi

stosunkami, wicej lekceway opozycy rosyjskich ministrów i se-

natorów, budujc na tem, e w ostatecznoci wygra spraw, odwo-

ujc si do decyzyi samego Cesarza. Moe nawet wolaby by roz-

trzygnicie sporu przez Monarch, nie tylko ze stanowiska mioci
wasnej, lecz take ze le zrozumianych wzgldów praktycznych,

liczc na efekt takiego zwycistwa nad rosyjskimi kolegami i myl-

nie przypuszczajc, e dana im w ten sposób nauka wpynie na ich

postpowanie w przyszoci. Skutek pokaza, e Grabowski mia
suszno. Por. list Grabowskiego z 16 lipca 1823, a mianowicie

ustp przytoczony niej w przyp. 32, po którym Grabowski uzasadnia

praktyczn warto koczenia spraw tego rodzaju d Vamiable, bez

ucieczki do formalnej decyzyi Cesarza, radzc zachowa sobie ten

rodek na tak sytuacy, gdy niema innego wyjcia; to samo sta-

nowisko akcentuje nieraz w swych listach, wobec innych podobnych

kwestyi, szczególnie w listach z 18 czerwca i 9 sierpnia 1823.
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dlowej r. 1818, któr zawar z Prusami Oubril, najczyst-

szej wody rosyjski biurokrata, » dyplomata moe niezgor-

szy« — jak o nim mówi Lubecki — »ale zy negocyator

i administratora.

Podstaw ukadu z r. 1822 bya cisa zasada wza-

jemnoci. Co do surowych podów, zwolniono je od wszel-

kiej opaty w wzajemnym handlu. Wyroby przemysowe
podzielono na dwie kategorye; wyroby z krajowego su-

rowca obciono jedynie cem P/o, z zagranicznych za
materyaów S^Iq. Wyjtek stanowiy niektóre tylko arty-

kuy handlu przywozowego, najwaniejszy odnosi si do

rosyjskiego byda, za które utrzymano w Królestwie nor-

malne opaty autonomicznej taryfy; dla polskich wyrobów
bawenianych zamknito (na 3 lata) zupenie granice Ce-

sarstwa, za co rosyjskie miay na komorach Królestwa

opaca Ib^lo ca przywozowego; cukier poddano obopól-

nie opacie 257o- Najzupeniejsza swoboda bya przyznana

handlowi przywozowemu, co byo dla Rosyi do obo-

jtne, dla Królestwa za miao rzeteln warto, ze wzgldu
na cay przywóz zagranicznych towarów przez Ryg i Li-

baw; by to przywóz dotd wprawdzie nieznaczny,

móg jednak atwo przybra wiksze rozmiary, z ujm
bezporedni dla Gdaska, jeliby Prusy chciay utrzyma
wysokie co przewozowe w handlu zagranicy z Królestwem.

Pytanie, czy petersburscy mowie stanu byliby si
ostatecznie zgodzili na taki wynik negocyacyi z Lubec-

kim ^% gdyby im w perspektywie nie widniay wypróbo-

wane rodki, którymi mona byo obali cay ukad —
w praktycznem wykonaniu. W ostatniej przecie chwili

przyszo dopiero do wzajemnego porozumienia, pod naci-

skiem Nesselrodego *), któremu udao si odwie od dal-

) Sam fakt skutecznej interwencyi Nesselrodego, stwierdzony

przez Grabowskiego (ob. niej przyp. 32), to rzecz zupenie pewna.

Chodzi tu jedynie o motyw a Nesselrodego; kwestya to wana ze

wzgldu na stanowisko Nesselrodego, jako ministra Spraw Zewn-
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szego oporu — wasnego szwagra, Gurjewa, rosyjskiego

ministra Skarbu. Lubecki mia wówczas pewno, e Ce-

sarz w ostatecznoci rozstrzygnie na jego korzy. Wie-

dzia o interwencyi Nesselrodego; nie domyla si jednak

pewnie motywów tej interwencyi. Gdyby je móg prze-

nikn, nie byby si moe tak rozczula nad ojcowskiem

trznych. Jeden motyw z wszelk pewnoci nie wchodzi najzu-

peniej w widnokrg Nesselrodego: dbao o interesa ekonomiczne

Królestwa; ktoby o tern móg powtpiewa, niech zajrzy do depesz

Scholera, pruskiego posa w Petersburgu, wobec którego Nesselrode

wyraa si o interesach Królestwa z niebywaym u dyplomaty cy-

nizmem, i to wanie podczas konferencyi, na których mia z urzdu
broni tych interesów. By moe, e Aleksander skorzysta z wpywu
Nesselrodego na Gurjewa i innych czonków Komitetu, poniewa
byo mu najdogodniej uy porednictwa tego ministra do objawie-

nia monarszej woli, z którym czsto widywa si z koniecznoci

bezporednio przed wyjazdem na kongres {Nesselrode deja infor-

me des volontes de VEmpereur, sut engager les autres a finir . . .).

W tych czasach Aleksander w ogóle rzadko z kimkolwiek konfero-

wa, oprócz z Arakczejewem, i przez niego nawet najczciej poro-

zumiewa si z ministrami (rosyjskimi). Z tern wszystkiem, mimo-
woli nasuwa si przypuszczenie, e Nesselrode musia z urzdu
interesowa si pomylnym, na zewntrz przynajmniej pomylnym
rezultatem konferencyi z Lubeckim, i e dlatego wanie on, nie kto

innny, odwiód Gurjewa i towarzyszy od dalszego oporu, komuniku-

jc im kategoryczn »wola Cesarza w tej sprawie. Podobnie —
w innej zupenie sferze interesów publicznych — wyjazd Aleksandra

na kongres opawski zaway wiele na szali losów Królestwa.

Schmidt, konsul pruski w Warszawie, doskonale informowany przez

Nowosilcowa i kancelary W. Ks., tak donosi do Berlina o synnej

mowie tronowej, któr Aleksander zamkn Sejm r. 1820 (15 padz.

1820, A. B): »Die Red S. M. des Kaisers am Schluss des Reichstags

ist dem friiheren Beschlusse entgegen abgefasst. Der Kaiser woUte
anfangs ganz die Rechte suspendieren, welche die Constitution der

Nation giebt. Dies war auch der Wunsch der hiesigen Minister und
des Herm v. Nowassilzoff, der durch den Gang der Reichstagsver-

sammlung sehr in der Gunst des Monarchen gesunken ist. Dem Gra-

fen Capodistrias gelang es den Kaiser anders zu stimmen. Que di-

rons nous a Troppau? — fragte der Graf — Comment professer des

idees liberales apres un eclat de cete natur? Dies wirkte, Euere
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sercem Monarchy, który równem uczuciem obdziela oba

ludy, podlege swojemu beru. To bowiem pewne, e
cenna zdobycz roku 1822 utwierdzia go w lojalnoci,

w niekamanych uczuciach dla Aleksandra; wszake wi-

dzia, dowiadczy, e jedynie wmonarsza wola« uchronia

Królestwo od tak strasznego ciosu, jakimby byo zgnbie-

nie krajowego przemysu przez rosyjski system prohibi-

cyjny. Nie domyla si zgoa, ile na t wwol monarsza
wpyn— prosty przypadek, zbieg szczliwych okolicznoci,

wyjazd na kongres weroski. Ta Europa bowiem, której

koronowani przedstav/iciele mieli o jej losach rozstrzyga,

spogldaa z wikszem zajciem na wynik negocyacyi

polskiego ministra Skarbu, ni on to móg przypuszcza,

nawet w momentach podnieconego rozumienia o wanoci
swego dziaania. Wpyway na to rozmaite czynniki, eko-

nomiczne i polityczne. Nieobojtn to byo rzecz dla

wszystkich wikszych pastw Europy, jak posta przy-

bierze zagraniczny handel Królestwa, niewielkiego, co

prawda, niezamonego kraju, którego bilans handlowy
zawsze jednak pokan wykazywa przewyk na korzy
zagranicy. W Weronie za mia zabrzmie niebawem
wielki chora monarchów i dyplomatów na cze witoci
traktatów i zobowiza midzynarodowych, na chwa
wniezomnoci zasad«, na których fundamencie wite
Przymierze oparo byo byt pastw i szczcie ludów,

obwarowawszy je traktatami, utwierdzonymi przysig
na kongresie wiedeskim. Aleksander, » wspaniaomylny

Hochgrafliche Excellenz werden bald vom Herm Grafen Gapodistrias

hóren: que VesprU des Polonais est excellent, qu'ils sont en possession

de tous les elemens necessaires pour former une bonne Bepresenta-

tion Naionale, mais qiie VEmpereur s'est vu óblige de reprimer les

dbus de uelues tetes chaudes qui visaien aux effets de tribune.

Das Wahre an der Sache ist, dass die Administration schlecht, die

Freiheit beschrankt und die Unzufriedenheit gross ist«. Cenne a nie-

podejrzane doniesienie, które moe posuy za klucz do rozwizania

niejednej wanej zagadki.
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zbawca Europy«, nie móg stan w Weronie, bezpore-

dnio po zatwierdzeniu takich prawide, jakie petersburscy

mowie stanu przygotowali mu do podpisu, co do sto-

sunków handlowych Cesarstwa i Królestwa. Zbyt krótki

czas upyn od wiedeskiego kongresu, gdzie sprzymie-

rzecy zmuszeni byli ugi si przed niezomn wol
» Wskrzesiciela Polskiw, by da Polakom niewzruszone

rkojmie dobrobytu i pomylnego rozwoju pod wzgldem
ekonomicznym. Dobr pami mieli ci sprzymierzecy

i bardziej od nich uprzykrzeni ich ministrowie. Nie byo
wprawdzie o to kopotu, by kto na seryo upomnia si
o Polaków; kady jednak argumenty w jakiejkolwiek dra-

liwej kwestyi, z odwoaniem si do witoci traktatów,

spotyka si tak atwo z ironiczn aluzy do wiaroomstwa
Zbawcy Europy w sprawie doniosych zobowiza, które

nie sam tylko Lubecki nazywa susznie »dzieem« Ale-

ksandra ^*). Przez zbieg szczególnych okolicznoci mao
co w tym momencie mogo tak przymi i naruszy ten

))urok«, to ))CO«, co w grze politycznych zapasów nigdy

nie bdzie obojtnym czynnikiem, to, o co Aleksander

dba wicej, ni ktokolwiek w jego epoce: le prcstige, se-

kret blasku i powodzenia bez rzeczywistej siy— nic, jak ten

kawa papieru, któryby w sierpniu 1822 pozwoli Gurje-

wowi zatryumfowa nad polskim ministrem Skarbu. Wtem
wszystkiem byo znowu wszczcie Lubeckiego«, jak

w Akwizgranie przed czterema niespena laty, jak prze-

szego roku w Lublanie: szczcie, o którem on sam nie

wiedzia. Tu jednak, obok szczcia, wiksza jeszcze, ni
w rokowaniach o likwidacy, osobista jego zasuga, tak

ze wzgldu na przedmiot, jak i na rodki skutecznego

dziaania. Dowodem fakta. Przez siedem lat ubiegych

byo do sposobnoci do obrony ywotnych intere-

sów Królestwa w podobnie doniosych kwestyach po-

lityki handlowej; zawsze i wszdzie rozstrzygano je

z ujm i to z dotkliw ujm tych interesów 3^). Brako lu-

dzi; nie byo tego ogarnicia przedmiotu, tej energii i tego
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mstwa. Jeden Lubecki, szczerze, gorco, nie bez pewnego
nawet zalepienia przywizany do Aleksandra, nie dba
zupenie o to, jak Cesarz przyjmie gorzk a zdrow prawd;
nie dba, chód dobrze wiedzia z dowiadczenia, e jej Cesarz

nie lubi. Bez takiej sui generis wsuby, dla dobra kraju i dla

dobra Monarchy, suby niemal brutalnej, na któr nie

kady minister umie si zdoby, chyba i blizki kongres

weroski nie byby ustrzeg Królestwa od zabójczych

ciosów rosyjskiego systemu prohibicyjnego.

Lubecki powróci z Petersburga z pogodnem prze-

wiadczeniem, e si nie zawiód na swoim ))Królu«.

Przeszego roku, w samych pocztkach urzdowania, pi-

sa do Ignacego Sobolewskiego w nie tak, co prawda, do-

niosej sprawie; wTo jest sprawa midzy Królem Polskim

a Cesarzem Rosyjskim . . . Król z Cesarzem pogodz si . . .« ^^)

I teraz tego dowiadczy; on tylko suy za porednika

pomidzy obiema osobami monarszego majestatu Aleksan-

dra I, gotów zawsze tem porednictwem ojczynie si wy-

sugiwa; byle z równie pomylnym skutkiem. Od pierw-

szych te momentów swego urzdowania, twierdzi zawsze,

e najwaniejsza kwestya, jak rzd Królestwa zajmowa
od r. 1815, to ))materya handlowa«, jak j nazywa, zwa-
szcza w ówczesnej przeomowej chwili, i zawsze by spo-

kojny o jej obrót w stosunku do Cesarstwa, na co znów
polski minister Sekretarz Stanu zapatrywa si do scep-

tycznie, znajc nierównie lepiej grunt petersburski. Byle

nowy ukad z Prusami ubezpieczy równie ywotne inte-

resa ekonomiczne kraju! — ta troska te od pocztku nie

dawaa spa Lubeckiemu, bo na przebieg tej drugiej

sprawy nie mia adnego wpywu; to zaleao niemal wy-

cznie od dyplomacyi rosyjskiej ^').

I pod tym jednak wzgldem powraca z Petersburga

uspokojony. Nie bawi tam na próno; w czasach ponie-

wolnego bezrobocia, podczas dugich przerw w negocya-

cyach z Gurjewem i z Lambertem, nie darmo nieraz od

pitej rano lcza nad papierami. Gdy wic wreszcie
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przyszo do tego, e raz i drugi móg obszernie i swobo-

dnie mówi z Cesarzem, we cztery oczy czy te razem

z Grabowskim, by doskonale uzbrojony w cyfry i wso-

fizmata« — wedug nomenklatury Nowosilcowa — by

w zwizku z kwesty rosyjsko-polskiej taryfy cowej roz-

win przed Monarch cay plan swojej polityki handlo-

wej, a wic take i w sprawie negocyacyi z Prusami, któr
pose rosyjski w Berlinie, hr. Alopeus, mia sobie powie-

rzon ju od czterech miesicy. Rokowania te jednak ani

na krok do tej chwili nie postpiy naprzód; rosyjski pose
usprawiedliwia si cigle Brakiem dostatecznych instrukcyi.

Nic zatem dotd jeszcze nie przesdzono, ani te nie ze-

psuto, o ile rzecz nie bya dawno popsuta w zasadniczej

kwestyi ce przewozowych przed czterema i szeciu laty '^).

Tak wic dwie cenne naraz zdobycze dla Królestwa

wywióz Lnbecki z Petersburga, w sierpniu 1822 ^^j. W umy-

le Aleksandra utwierdzi podwaliny wasnego osobistego

pogldu na spraw negocyacyi z Prusami, fundament, na

którym awiej przyszo mu ju dalej budowa w nast-

pnych latach. Wszystko za tem przemawia, e na tem polu

znalaz w Cesarzu pojtniejszego ucznia, ni sam sobie

moe nawet wystawia. Chocia sprawa ukadu handlowego

z Prusami do bya obojtn dla ekonomicznych intere-

sów Cesarstwa, cho Aleksander mia nawet pewne oso-

biste powody, raczej oszczdza Prusy w tej wanie spra-

wie, ni broni energicznie interesów Królestwa: nie brak

wskazówek, e chwilowo moe nawet przecign przy-

godnego swojego mistrza w pewnej ostroci konturów

zasadniczego pogldu na spraw prusk. Lubecki bowiem,

ten »namitny, nieprzejednany wróg« monarchii Hohen-

zollernów ^o^, wedug ustalonej opinii urzdowych kó pru-

skich i berliskiego Dworu, by rzeczywicie zupenie

wolny od namitnoci w pojmowaniu tej sprawy, wolny

od wszelkiego zacietrzewienia. »Don Kiszot swobodnego
handlu przewozowego« — tak go podobno nazywano
w Berlinie, powtarzajc artobliwy przydomek wynalazku
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Nowosilcowa — rzekomy ten Don Kiszot nie da si a-
dnemi przeciwnociami sprowadzi z gruntu trzewego
zapatrywania na stosunki handlowe ziem polskich z pru-

sk monarchi. ))Ignorant w przedmiocie zasad nauki eko-

nomicznej« — to take opinia Nowosilcowa — mia tyle

zdrowego o rzeczach sdu, e cokolwiek w rodzaju wojny

cowej z Prusami uwaa zawsze za myln drog, dla Kró-

lestwa lizk i niebezpieczn, na któr wolnoby wstpi
chyba w najwikszej ostatecznoci, gdyby si wyczerpay
wszystkie rodki obrony. Zdaje si wprawdzie, e wietny
pomy augustowskiego kanau, pojty w wielkim istotnie

stylu, z przedueniem do Dwiny, powsta w pierwszym

swoim zawizku wród jasnych moe nocy petersburskiego

lata, w lipcu czy w sierpniu 1822, i w Peterhofie na

audyencyi Lubeckiego u Alesandra, zapodni dyletancki

umys Cesarza*^). Lubecki jednak najsilniej by przeko-

nany, e kana augustowski nie odetnie Królestwa od

Gdaska i Elblga — choby go wykonano najdoskona-

lej, nie przeksztacajc tej wielkiej myli w istn pa-

rody, jak to si póniej stao w rzeczywistoci. Za-

nadto ceni cyfry, eby nie uzna, e 350 wiorst, to

poowa 700; e Gdask zawsze zostanie starym, od-

wiecznym Gdaskiem, a Ryga nigdy go nie zastpi

w zagranicznym handlu nadwilaskich województw.

»Ignorant« — prócz niezachwianej wiary w cyfry —
mia równie jasne przewiadczenie, e w handlu olbrzy-

mi rol odgrywa niespoyta sia rutyny i odwiecznych

tradycyi, i e jej nie przeami tak atwo najwiksze

nawet cuda techniki nowoczesnej, której postpy ledzi
z takim podziwem*). Nie wierzy zatem, eby Króle-

*) Warto tu przytoczy jeden ustp z raportów Niepokój czy-

ckiego, którego Lubecki wysia do Anglii dla badania postpów
techniki w jej rozmaitych gaziach (ob. wyej str. 192). Cay list

z 16 listopada 1825 powicony jest opisowi de la plus grand ex-

perience (sic) qu'on ait encore tentee sur les chemins en fer et de

transport le plus prodigieux qu'on ait jamais effectu sous le double
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lestwo mogo zerwa z dnia na dzie odwieczny han-

del z pruskimi portami, i dlatego nie przesta nigdy

by szczerym ordownikiem rozwanego umiarkowania/^)

przestrzegajc z tak sam energi przed wszelk mik-
koci w negocyacyach z Prusami. Raczej by zatem

taki moment, niedugo po tych sierpniowych audyen-

cyach w Peterhofie, kiedy pojtny ucze Lubeckiego

przybra — szczerze czy dla postrachu — postaw Don
Kiszota. Nie dalej bowiem, jak w styczniu 1823, w po-

wrocie z weroskiego kongresu, Aleksander powoa do

Warszawy hr. Alopeusa, rozkaza mu na seryo zacz
w Berlinie rokowania o konwency handlow, czego

król pruski domaga si w Weronie *3), i da mu wre-

szcie cise, dugo odwlekane instrukcye, których osi

byo danie swobodnego handlu przewozowego dla

transportów polskiego zboa, z wyranem zastrzee-

niem, e w zamian za to nie wolno mu ofiarowa a-
dnych bezwarunkowo ustpstw na korzy pruskiego

handlu^*). Byo to wanie zasadnicze stanowisko pol-

skiego ministra Skarbu — stanowisko teoretyczne, ró-

wnie uzasadnione liter wiedeskiego traktatu, jak i z pun-

ktu widzenia nowej nauki, która dzi w ogólnoci uwaa
ca przewozowe za barbarzyski przeytek ubiegych

rapport de la masse et de la vitesse. Dwa przeszo arkusze bitego

pisma zajmuje opis wynalazku de M. Stephenson, tres habile inge-

nieur de Newcastle. Po dokonanych próbach midzy Glasgowem
a Edynburgiem, przed paru tygodniami, Niepokój czycki wierzy

w przyszo wynalazku Stephensona. Koczy list nastpujcemi
sowami : Quand cette communication sera une fois etahlie, des appa-

reils-moteurs feront parcourir d leurs stages l'espace de 15 milles

(angielskich t. j. niespena 23 kilometrów) d Vheure; ainsion pourra,

apres avoir dejeune a Edinbourg, partir pour Glasgow, y donner une

heure ou deux d ses affaires et revemr diner d Edinbourg. On voya-

gera avec moins de fracas et de danger qu'on ne le fait aujord'hui . .

.

avec la douce satisfaction de ne pas devoir IHncomparable celerite

d la sueur et tortures duplus beau^ du plus genereux et duplus pa-

tient des aimaux que Vhomme a condamme d la domesticite!
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epok, gdy w roku 1822 nie wzniosa si bya jeszcze

bynajmniej na t wyyn. Rzekomy za Don Kiszot swo-

bodnego przewozu nie hamowa podobno wcale takich

zapdów, przy samem rozpoczciu waciwych negocya-

cyi; oportunista — rozumia, e w kadym targu trzeba

z pocztku wicej da, aby mie z czego »spu8ci« . .

Konsul pruski donosi o Lubeckim z Warszawy:

))Ten minister, przeskakujc z jednego systemu do dru-

giego, z niesychan szybkoci i bez adnej konsekwen-

cyi, w jednem tylko zawsze jest konsekwentny: in sei-

nem leidenschaftlichen Hass gegen Preussen...<f^ Wyobra-

ano sobie, e z zasady jest przeciwnikiem jakiegokolwiek

porozumienia w ukadach o konwency handlow, e
wszelkimi rodkami przeciw niej intryguje. On tymcza-

sem zawsze pozosta wierny tym samym na ten przed-

miot pogldom, które jasno wyrazi przy objciu urz-

dowania. ))Rosya — pisa w grudniu 1821 — z pooenia
swojego prdzej bez Prus, jak Prusy bez niej obej si
mog, lecz w gorszem jest pooeniu Polska z Prusami.

My portów nie mamy, a wic sprzeda naszych podów
opiera si musi o porty pruskie. My nie mamy soli

w kraju i wiele innych przedmiotów; dotd mona miao
twierdzi, e w 7io czci z Prus lub przez ich kraje

do nas towarów przechodzi. Zgoa interes nasz jest tak

poczony we wzgldzie handlowym, i jeliby obie strony

chciay uprze si nie mie z sob do czynienia, naten-

czas, po pewnym czasie, mybymy pierwsi przymuszeni

byli uczyni krok do porozumienia si...«*5)



IX.

Podpory tronu.

Lubecki móg zalicza sam schyek pierwszego roku

swojego ministerstwa do najpomylniejszych momentów
w swym publicznym zawodzie. W rozstrojonych finansach

Królestwa zapanowa porzdek; minister, bez optymizmu,

móg ju miao powiedzie, e ))kraj przez finanse nie

zginie«. By za podwign si z wycieczenia, w którem

tem dokuczliwiej dawaa mu si uczu natona ruba
fiskalna, ku temu zmierzaa prosto, ze wiadomoci celu,

zdrowa polityka ekonomiczna gorliwego ministra, który

w lecie r. 1822 zdoby silne rkojmie dla jej zasadniczego

kierunku. Có bowiem mogo wydawa si pewniejsz

pod tym wzgldem rkojmi, jak ukad petersburski

w sprawie handlu Królestwa z Rosy, oparty na nim

ukaz z 1/13 sierpnia, a nadto cise instrukcye dla orga-

nów rosyjskiej dyplomacyi wzgldem skutecznej obrony

najywotniejszych interesów ekonomicznych Królestwa,

traktowanych dotychczas zawsze po macoszemu, których

los mia si wkrótce rozstrzygn w berliskich nego-

cyacyach o konwency handlow z Prusami. W obu

tych sprawach, od których zalea istotnie byt ekonomi-

czny Królestwa, udao si Lubeckiemu, w zetkniciu oso-

bistem z Cesarzem, napi strun monarszej woli do nie-

zwykego stopnia natonej energii, niezwykego zwaszcza

St. Smolka. 16



242 •RZKD POWSTA-NIKM

W ostatnich latach Aleksandra I, gdy sia jego woli, za-

wsze wta i chwiejna, dotknita bya szczególniejsz

niemoc, wzrastajc z dnia na dzie. By to bowiem ju
ów ostatni, patologiczny okres w yciu i panowaniu tego

niezwykego monarchy, okres mistycznego nastroju, wpywu
pani Kriidener i archimandryty Focyusza, wszechwadnych
rzdów Arakczejewa.

Tylko, e po za kwesty natenia czy te zwtlenia

monarszej woli Cara, ustalenie i wyzyskanie cennych

zdobyczy r. 1822 — zalene byo, nierównie wicej zalene

od rozmaitych czynników, na które wola Aleksandra I

nie miaa wielkiego wpywu, nili od jego najszczerszych

osobistych intencyi. Bya to niezaprzeczenie najznamie-

nitsza indywidualno poród monarchów swojego czasu,

po upadku Napoleona: samowadca wszej Rosyi i kon-

stytucyjny król polski. aden jednak ksi niemiecki

nie by tak skrpowany w czynnych objawach swych

rzeczywistych, indywidualnych dnoci i zamiarów.

W miniaturowem swojem pastwie konstytucyjnem, Ale-

ksander I nie potrzebowa si z niczem liczy, najmniej

z sejmem Królestwa i z opini publiczn, która w repre-

zentacyi narodowej miaa legalny wyraz. Za to na nie-

zmierzonych obszarach rosyjskiego Samodierawia, a szcze-

gólnie w wspaniaej swej rezydencyi, mia bardziej ogra-

niczon swobod ruchów, ni ksi Lippe-Detmold

w ciasnych granicach swojego terytoryum. Kady ruch

samorzutny Cara wymaga tu niezomnego hartu woli

i odwagi, odwagi zwaszcza, i w takim stopniu, który by
niedocigy dla najstarszego syna nieszczliwego Pawa.
Cie ojca znika z przed piknych oczu czarujcego Mo-

narchy — w Paryu, w Wiedniu, w obozowiskach kam-

panii r. 1813 i 1814, rozprasza si chwilowo w zamku
warszawskim; sta uporczywie, nieubagany, w dusznych

komnatach Zimowego Paacu czy Póterhofu, wszdzie,

skd byo blizko do pustych murów Michajowskiego

Zamku. Wesoy,olniewajcy wszystkich niezrównanym uro-
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kiem towarzyskiego obejcia — w Warszawie, na kon-

gresach, a nawet i w gbi Rosyi, w corocznych dugich

objazdach niezmierzonego obszaru, którego w nich wpra-

wdzie nigdy bliej nie pozna, ale przynajmniej oddali

si z Petersburga: nad New by nieustannie godn po-

aowania ofiar gryzcej troski i niczem nierozproszo-

nych obaw. I za granic nie móg czasami opdzi si

tym Harpiom, ile razy napotka na kongresach takie tru-

dnoci w toczcych si negocyacyach dyplomatycznych,

e w dali ukaza mu si ponury znak zapytania: co

bdzie w Petersburgu, po powrocie z kongresu? Wszak
w Akwizgranie angielski malarz, portretujc rosyjskiego

cesarza, zawiesi naumylnie w pracowni wizerunki naj-

pikniejszych kobiet Albionu, niesJcolko anglijskich krasa-

wic^ by sztucznie spdza gryzcy wyraz troski z oblicza

Samowadcy . . . ^).

Ile w tem wszystkiem byo uzasadnionej rzeczywicie

obawy, ile atwych do zrozumienia czynników psycholo-

gicznych, graniczcych tylko o miedz z wyrzutami su-

mienia, ile w kocu pospolitego przeczulenia nerwów,

strzaskanych nieustannem uczuciem dugoletniego, chro-

nicznego strachu: to chyba nie da si nigdy naleycie

oceni. Brak dokumentów do trzewego zmierzenia istoty

prawdziw^ego niebezpieczestwa, którego zmora toczya
Aleksandra; brak ich, poniewa niebezpieczestwo, przed

którem dra zawsze nieszczliwy monarcha, dalek
tylko czno miao z tymi spiskami, których tajemnic

odsoni przed nim w r. 1821 jenera-adjutant Benkendorff *),

na cztery lata przed ich dojrzaym czy niedojrzaym owo-

cem, strconym przez Mikoaja w buncie Dekabrystów.

Niewiadomo, czy Aleksander móg podejrzywa swych
))wiernych«, lojalnych jeneraów, ostoje tronu i samo-

wadztwa, e zamiast bkitnych szarf — jak za Pawa—
nowego, moe chwyc si obecnie narzdzia, równie pe-

wnego, a o tyle mniej racego: »zbkanych « oficerów,

przyszych Dekabrystów. Co prawda, proces Dekabrystów

16*
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dowiód najoczywiciej, e dosy byo filarom tronu przy-

mkn jedynie oczy w decydujcej chwili, a ))obkani«

mogli najakuratniej speni przykre zadanie gouhych leni

z r. 1801, z wiksz nawet korzyci dla idei Samodier-

awia, bez tego, bd co bd, dla rzeczy i dla nich sa-

mych niepodanego wraenia, jakie mier Pawa spra-

wia w Europie, a ze wszystkimi za tym samym zamachem
zamierzonymi rezultatami. Naraz bowiem znikby z wi-

downi Cesarz, który — jak Pawe — Rosy ))wiód na

bezdroa«, i ofiar zamachu padliby sami sprawcy, przy-

chwytani za póno; oczyszczonoby tem samem ojczyzn

z najostrzejszego jadu rewolucyjnych, przewrotowych y-
wioów; Car stanby w pamici narodu, otoczony aure-

ol mczestwa, co dla idei Samodierawia byoby
w kadym razie nie bez korzyci; »filarom tronu« nale-

ayby si nowe zaszczyty, odznaki, wynagrodzenia, za

skuteczne, cho spónione stumienie okropnego wybuchu.

Przecie, gdyby nie oni, katastrofa byaby pochona nie

sam tylko osob »ubóstwianego monarchy«, sponaby
w niej Rosya — albo przynajmniej cay dotychczasowy

porzdek rzeczy w Rosyi ... 3).

Tak z pewnoci myla i rozumowa w Petersburgu

niejeden tajny sowietnik, y>s2askij<i czy te r>wojennyj<.i —
w wili 26 grudnia 1825, gotów powici »dla idei«

i dla wasnego interesu nastpc Aleksandra I. To lo-

giczne, nieuniknione nastpstwo precedensów r. 1762

i 1801, odkd je otoczono faszywym blaskiem konie-

cznoci, nieodzownej »samoobrony« pastwa, spenionej

rk jego wiernych, najlepszych sug i obroców, cho
w gruncie rzeczy byy to tylko poprawne wydania da-

wniejszych precedensów r. 1730 i 1741, wypadkowa tych

samych si, z t jedynie rónic, i te siy, potne siy,

dawniej dziaay z jaskrawsz brutalnoci, bez osony,

utkanej z motywów racyi stanu.

Bd co bd, obaj starsi synowie Pawa yli cigle

pod groz tej stuletniej tradycyi; modszy Mikoaj, z na-



PODPORY TRONU 245

tury rzeczy mniej by na ni wraliwy, cho i w jego

postpowaniu, zwaszcza w cigu pierwszych szeciu lat

panowania, uwydatnia si jasno wzgld na los Pawa,
Piotrów, Iwana, paraliujc nieraz samorzutne porywy

modego Samowadcy ^). U obu starszych, Aleksandra

i Konstantego, strach przed bkitnemi szarfami docho-

dzi wprost do pewnego rodzaju manii, idee flxe^ przekra-

czajc ju chyba nawet granice przezornoci, jakie zakre-

la zmys zachowawczy. Obaj, co prawda, nie byli boha-

terami. Jak za gboko wnika ten czynnik we wszystkie

sfery publicznych interesów, niktby si nie domyli, nie

miaby nawet posun si do takich przypuszcze, które

przestaj by domysami, w wietle najwiarogodniejszych

faktów. Któby si np. domyla, e zasadnicze linie

w projekcie rosyjskiej konstytucyi r. 1819 byy dzieem

tego wanie czynnika, miay bowiem na celu ubezpie-

czenie osoby monarszej od powtarzania si takich faktów,

w rodzaju dygnitarskiego »zamachu stanu« z 23 marca 1801.

To, co mogo sta si przed tylu laty istotnie zbawieniem

Rosyi, decentralizacya na caej linii, z uwzgldnieniem

odrbnych wasnoci rozmaitych czci skadowych, po-

dzia Imperium na Namiestnictwa, z tylu sejmami i z par-

lamentem centralnym, zoonym z delegacyi sejmowych:

to wszystko — nie chce si wierzy oczom — byo po-

dyktowane wzgldem na bezpieczestwo monarchy...

Nic bowiem — rozumowa autor tego projektu, a przy-

wiadczy mu Aleksander — nic nie mogo da pod tym
wzgldem równie pewnych rkojmi, jak rozprószenie se-

natorów po caym obszarze Rosyi. y>Herr von Nowasilzoffa. —
pisze przyjaciel osobisty ))Pana Senatora«, pruski konsul

w Warszawie — y>hdlt diese Trennung eines Kórpers^

der Russland mehr ais einen Herrscher gab^ fur ein

Meiserstiick der Politika *). I nie mona rzeczywicie od-

Projekt konstytucyi Nowosilcowa, znaleziony w jego papie-

rach po wybuchu powstania, wydrukowany z polecenia Rzdu Naro-
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mówi susznoci takiemu rozumowaniu; takie rozesanie

apostoów Samodzierawia byoby moe najskuteczniejszym

rodkiem ubezpieczenia i samej konstytucyi — i Monarchy,

któryby j Rosyi narzuci ^). Dlatego te rzecz speza na

niczem. Tu ju nie o reformy chodzio, reformy ))niebez-

pieczne«, jak w Speraskiego projektach, dajce wiele

dowego (w druku dzi niezmiernie rzadkim, poniewa Mikoaj rozkaza

natychmiast po wziciu Warszawy zniszczy i wyapa wszystkie

egzemplarze), dzi wydany na nowo w dziele Szildera Hmh. Ajib-

KcaHAP' nepBUH, IV. 499—529; por. Smolka: Przed 75 laty (Przegld

Polski 1906. I. M). Nowosilcow by do wszystkiego zdolny, nawet

do uoenia dobrego projektu konstytucyi, dopóki na tej drodze mo-
na byo spodziewa si karyery. Czyja bya w tym projekcie myl
zasadnicza, decentralizacyjna, niewiadomo; moe istotnie samego
Nowosilcowa, jeeli si tem chwali przed Schmidtem. Ze jednak

Nowosilcow nie zadawa sobie zbyt wiele pracy z opracowaniem
szczegóów w tym elaboracie, wiadczy sam Schmidt (raport z 14

maja 1819. A. B); Die russische Constitution ist hier bey Herrn No-

wassilzoff von einem bey ihm angestellten Franzosen schon langst

beendigt und von dem Kaiser grósstenteils genehmigt worden. Sie

geht unverzuglich nach St. Petersburg ab, ich hoffe jedochso gliick-

lich zu sein, mir vorher eine Abschrift davon zu verschaffen. Eine

russische Uebersetzung wird in diesem Augenblick davon veran-

staltet. Das Merkwiirdigste von dem, was ich davon gesehen, scheint

mir, das der russische Senat getrennt werden soli, „dwise". In Sek-

tionen abgeteilt, soli er in den Prowinzen verteilt, eine bessere Ueber-

sicht der Adminisration bewirken. Herr von Nowassilzoff halt...t itd.

jak wyej. O Senacie i jego rob w obrbie tego projektu konstytucji

ob. art. 136—147 oraz 102 i 114 (1. c. str. 513, 515, 518). Wedug powyszych
artykuów. Senat mia dzieli si na Departamenta;dwa Departamenta

miay siedzib w Petersburgu i w Moskwie, inne w stolicach Namie-

stnictw, gdzieby stanowiy Izb Wysz (Bicmaa na,7iaTa) ka-
dego terytorjum. Walny za Sejm, centralny parlament, obraduj-
cy w jednej z obu stolic pastwa, w Petersburgu lub w Moskwie

-

mia si skada tak, jak i Sejmy terytoryalne, z dwóch Izb; do Izby

Wyszej tego parlamentu powoany by CenaTCKift ^enapTaMen-TB npn-

cyrcTBjioniiS b-b o;i,hoh hste. ^^ayiTE. CTO,/iHrc'B, ci> npHCOBOKyn,^e,

HieM'i> KTE. HCMy, e;i;HHCTBeHHO na Bpema Ce^Ma h no HasHaneHiio Focy^apa,

iwB ^pyrHit ^enapTaMCHTOBt HSBicTHaro HHCJia CeHaTopoB'B (Departament

Senatu majcy siedzib w jednej z dwóch stolic, z przyczeniem
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rodków kontroli nad wszelkiemi funkcyami filarów tronu,

zwaszcza w kwestyach pieninych; tu rzecz bya gro-

niejsza: by albo nie by!...

Rewelacya niepokanego konsula warszawskiego od-

ciyla nawet poniekd rbek tajemniczej zagadki ostatnich

lat Aleksandra 1. Co zaszo w. r. 1819 czy 1820, przed

Sejmem Rembieliskiego, przed kongresami w Opawie
i w Lublanie — co, po czem Aleksander, nieustraszony

odtd pogromca »przewrotowych ywioowa, zapomnia

o konstytucyi rosyjskiej, jak gdyby by ju wychyli puhar

letejskiej wody, cho w maju r. 1819 projekt konstytucyjny

Nowosilcowa mia pen aprobat cesarsk. Wedug starej

legendy, nie tak starej, co prav/da, wstrzsna tak Ale-

ksandrem niewinna krew biednego Kotzebuego, przelana

pod sztyletem modego zapaleca, mciciela wymianych
przeze wolnomylnych dnoci uniwersyteckiej mo-
dziey w Niemczech; Kotzebue, diejstwitielnyj staskij

sowietnik i popularny niemiecki komedyopisarz, zamor-

dowany w Mannheim 23 marca 1819, zgin wanie
w sam rocznic tragedyi Michajowskiego Zamku. Zdaje

si jednak, e tamten mord polityczny, cho ju mino
lat 18, wicej wpyn na pogrzebanie gotowej ju od

roku rosyjskiej konstytucyi, ni sensacyjne morderstwo

niemieckiego komedyopisarza albo nawet i ksicia Berry

(13 lutego 1820). Tylko w pomiertnem dziele Kotzebuego

dostaa si Samowadcy Rosy i nietrudna rola wylkego

do niego, jedynie na czas Sejmu i wedug wyboru Cesarza okrelo-

nej liczby Senatorów z innych Departamentów), Jeli do tego doda,
ze Senatorowie nie byli jedynie czonkami Sejmów terytoryalnych*

ale mieli sobie powierzone w tych terytoryaoh róne funkcye admi-

nistracyjne i sdowe, dla których musieli stale przebywa w stoli-

cach terytoryów, e zatem tylko niekiedy, luzem, mogli zjawia si
za urlopem w Petersburgu, trzeba przyzna, e takie rozproszenie

Senatorów po caej Rosyi i radykalna ich banicya ze stolicy, to by
»ein Meisterstiiok der PoHtika — o ile patrzano na Senat pod ktem
»eines Korpers, der Russland mehr ais einen Herrscher gab...c
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monarchy, przestraszonego — nie tern realnem, nieusta-

jcem niebezpieczestwem, które mu grozio nad New,
ale dalekiem i urojonem, z nad Renu, z nad Sekwany
czy te z lombardzkich nizin, pod udanem wraeniem
atentatów r. 1819 i 1820. Kto wie, czyby Metternich wi-
ci taki tryumf w Lublanie, czy byby móg si tak szczy-

ci nawróceniem liberalnego Cara, gdyby nie ta ciekawa

historya niedoszej konstytucyi rosyjskiej, która »zbka-
nego« na manowce ))przewrotu« Samowadc wszej Rosyi,

protektora woskich karbonaryuszów, zapdzia pod skrzy-

da niezomnych zasad austryackiego kanclerza ^).

Nie znamy dokumentów do tej historyi; atwo jednak

odtworzy j sobie z faktów, bez depesz ambasadorów
i konsularnych raportów; to take wiarogodny materya,

byle w nim dobrze czyta.

Faktem jest, dominujcym nad ca sytuacy, chro-

niczny, chorobliwy strach Aleksandra przed rónobar-

wnemi szarfami. Niezbitym równie faktem rosncy nie-

ustannie, od r. 1817, wpyw »gatczyskiego kaprala«,

Arakczejewa, jedynego czowieka, któremu wierzy wy-

lky Samowadca; nastay czasy, kiedy Karamzin mówi:
U nas tiepier olko adin wielmoa^ graf Arakczejew, Boh
s nim i so wsiem... ^). Mimo to, w maju 1819 projekt

konstytucyi Nowosilcowa mia ju aprobat Cesarza i od-

szed do Petersburga; ten » majstersztyk polityczny «, na-

rzdzie do rozproszenia znienawidzonych Senatorów Ce-

sarstwa po miastach gubernialnych, które awansoway do

nowej dostojnoci terytoryalnych stolic; zamach stanu, ja-

kiego nie widziano od czasów Piotra Wielkiego, odkd
po jego mierci przez sto lat trzsa Rosy senatorska

falanga. Ostatni wreszcie fakt: to cudowne nawrócenie

Cara*), nage przemalowanie ))z czarnego na biaego«, jak

mówi austryacki kanclerz, widzc w tem swoje najwi-

*) Por. przytoczone powyej str. 233 sowa Capodistrii, wypo-

wiedziane wanie na wyjezdnem do Opawy.
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ksze dzieo. Nie móg Metternich wiedzie, w jakim rze-

czywicie kolorze Car przyby do Lubiany, kiedy jeszcze

w Opawie byo na nim tyle »czarnego«, woskiem w-
glarstwem traccego pokostu; warto byo przecie po-

targowa si cokolwiek przy nawróceniu. Pytanie, czy

nawrócenie Cara przez Metternicha nie byo czem w ro-

dzaju ostatniej sceny — w pomiertnej komedyi Kotzebu-

ego; rola skoczona, zwrot dokonany, w obliczu Europy,

z wszelk przyzwoitoci, bez zarzutu niekonsekwencyi.

Bd co bd, petersburskim senatorom dano dostateczn

rkojmi, e nikt ich nie wypdzi ze stoecznych pro-

spektów i nabiereni. Wszak nawrócony Szawe, uzbro-

jony do walki z hydr wolnomylnych dnoci, gotów

nawet do poruszenia rosyjskiej armii na pomoc neapo-

litaskiemu królowi, dla zgniecenia wykoatanej u niego

konstytucyi ^) — nie bdzie przecie konstytucyi wpro-

wadza pod wasnym dachem, w klimacie tak od-

miennym od neapolitaskiej zatoki. Jak w matema-

tycznem zrównaniu, przy tylu danych, wiadomych, nie

trudno tu, z matematyczn niemal cisoci, wynale nie-

wiadom: okolicznoci i moment pogrzebania konsty-

tucyjnego projektu. Grabarzem by Arakczejew; grobem
strach Alexandra; trumn ostrzeenia Arakczejewa, e za-

groeni senatorowie, nim dadz si rozprószy po guber-

nialnych miastach, wprzód zgotuj synowi los ojca, w sa-

moobronie utwierdzonego caowiekowtradycy stanowiska

subowej oligarchii; e grozy tego niebezpieczestwa nie

zaegna si samem zaniechaniem niewczesnego projektu,

ale trzeba da senatorom pewno, e mog bez obawy
pozostawi Samowadc na tronie. Te rkojmie daa im

rzeczywicie ju po czci warszawska mowa tronowa

przy zamkniciu Sejmu Rembieliskiego, przeciwny bie-

gun »niepokójcej« mowy tronowej z r. 1818. Zupenie

wreszcie mogo ich uspokoi nawrócenie Monarchy na

kongresie lublaskim, z fajerwerkiem rozpuszczonych sze-

roko wieci o rosyjskiej krucyacie przeciw obrocom kon-
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stytucyi we WJoszech. Ju w padzierniku 1819 uwaano
w Warszawie, e Cesarz by czego nieswój, pospny
i ponury, inny zupenie, ni za kadego poprzedniego po-

bytu w stolicy wskrzeszonej Polski ^). I to byo z pewno-

ci dzieem Arakczejewa; widocznie dziaa ju lek za-

dany na konstytucyjn chorob. O ile za przebiegy ))ka-

pral gatczyski«, tern chytrzejszy, im lepiej umia nada-

wa sobie pozory dobrodusznoci — o ile Arakczejew

speni tym razem obowizek wiernej sobaki, jak by
rzeczywicie; o ile mia rzetelne powody ostrzedz seryo

Monarch o grocem niebezpieczestwie, jakby to by
uczyni niezawodnie w marcu 1801, gdyby go wzrasta-

jca nieufno Pawa nie oddalia od osoby Cesarza: to

pozostanie chyba na zawsze — niewiadom; archiwalne

poszukiwania nie rozwiec takiej zagadki. Pewne to

tylko, e Arakczejew wyszed najlepiej na szybkiem na-

wróceniu Cesarza, którego nieufno do otoczenia coraz

dziwniejsze odtd przybieraa rozmiary; awansowa od-

td istotnie na jedynego ))wielmo«, Car bowiem prze-

sta przyjmowa nawet samych ministrów, odbiera od

nich raporta przez rce Arakczejewa i t sam te drog
wydawa wszelkie rozporzdzenia; obok niego, na jednym
tylko ks. Golicynie polega z wszelk ufnoci ^^).

Takie stanowisko Arakczejewa — to byo co zupe-

nie nowego w historyi Samodierawia, niepodobne w ni-

czem do pozycyi niegdy dominujcej Dogorukich, Miin-

nichów czy Potemkinów. Sarkano wprawdzie na »gat-

czyskiego kaprala«, niejeden senator sykn pod doku-

czliwem dotkniciem jego kolczastej rki, pogodzono si
jednak z despotycznymi rzdami Arakczejewa, widzc
w nich najpewniejsz rkojmi dla ))stanu posiadania«

jeneralsko-senatorskiej falangi *). W tem by te cay se-

*) W oligarchii biurokratycznej, któr nazywamy senatorsk
lub senatorsko-jeneralsk falang itp., przewaa naturalnie y-
wio wojskowy, poniewa w owych latach wysze stanowiska wy-
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kret niezwycionej siy cesarskiego ulubieca nowego
typu; kademu da si we znaki, najgorsz, bezlitosn po-

zostawi po sobie pami; jego autokracya jednake nie

grozia niczem Aleksandrowi. Pad który z dygnitarzy

i poszed ))w senatory« — w odrbnem tego sowa zna-

czeniu — przejecha si z nad Newy w zapady kt pen-

zeskiej czy samarskiej gubernii — mniejsza o to: takie

indywidualne nieszczcia nie draniy bynajmniej caej

oligarchii, nie raziy esprit de corps. Bya to przecie tra-

dycyjna, znamienna waciwo tego systemu, którego

uwiecznienie stao si gównym celem wszystkich zabie-

gów jego przedstawicieli, zabiegów tem energiczniejszych

od niejakiego czasu, odkd tak grone niebezpieczestwo

mu zagrozio. Kade indywidualne nieszczcie miao
wreszcie i to do siebie, e byo zawsze ródem niejednej

znowu indywidualnej pociechy, zarów^no w imi osobistych

zawici i wzajemnego kopania doków, jak i dla bezpo-

jtkowo tylko dostaway si cywilnym, nie posiadajcym jeneral-

skiej rangi. Wszake i ministrowie Skarbu byli jeneraami. Dopiero

od r. 1804 wesza edukaoya publiczna na tory zblione do stosun-

ków europejskich; pokolenie Aleksandra I. (szlachta, rozumie si)

w Rosyi skadao si zatem jeszcze niemal wycznie z wojskowych,

którzy rozpoczynali sub w gwardyi lub w linii, nastpnie za albo

tam dalej pozostawali, albo te odkomenderowani do funkcyi cywil-

nych, dosugiwali si w cywilnej subie wyszych rang wojsko-

wych. Nieliczne wyjtki nie-jeneraów stanowili niektórzy synowie

zamonych rodzin, którzy bezporednio po odbyciu domowej edu-

kacyi pod okiem francuskich guwernerów, rozpoczynali odrazu su-b w biurze któregokolwiek KoUegium, nie przechodzc tradycyj-

nych pocztków w gwardyi albo w jakim puku liniowym. Jeszcze

rzadsze biae kruki, to byli wychowacy zagranicznych uniwersyte-

tów. Tem, co póniej speniao Carkosielskie Liceum, by w ówcze-

snem pokoleniu petersburski korpus kadecki, fabryka przyszych dy-

gnitarzy, którzy wedug potrzeby odbywali sub wojskow albo

cywiln. Dlatego te Lubecki mia tylu kolegów pomidzy >Senato-

ramitf. Por. Mhjik>kob'b. O^epKH no ncTopin pyccKOH Ky.^BTypBi, ^. II. 277.

317, oraz trafne spostrzeenia Schiemanna, Kaiser Aleksander I, str.

3 nn., 6 nn. i w ogólnoci cay I. rozdzia tej ksiki.
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redniego, namacalnego interesu szczliwych pa czynu

spadkobierców kadej upadej podpory tronu ^^). Europa

za, daleki widz rosyjskiej tragikomedyi, spogldaa z po-

dziwem na peni carskiej wadzy, nie potrzebujcej si
z niczem liczy na niezmierzonych obszarach olbrzymiego

Cesarstwa; rzadko kto mia tak bystre, nieuprzedzone oko,

e mogo si dopatrze prawdziwej, strasznej tragedyi

Cara — za kulisami. Rzadko te który z oficyalnych przed-

stawicieli Europy na petersburskim Dworze pozby si
tej myopii...

Znany jest gorzki dowcip Mikoaja I, e Rosy rz-

dzi 40.000 stoonaczalników... Jeeli mia w tern

suszno, taka charakterystyka nie da si zastosowa do

czasów jego poprzednika. Bya to ju dalsza etapa

w tej samej ewolucyi, której odmienna faza, pod panowa-

niem Aleksandra I. odznaczaa si innemi zupenie cechami.

Biurokracya Mikoajowskich czasów, sroga wadczyni

o 40.000 gów— to byo co nowego, poniekd dzieo samego

Mikoaja z dalszych lat jego rzdów, po r. 1831, gdy po-

godzi si z losem, zaniecha bezowocnych wysików, by

w inny sposób, ni to zamierza jego poprzednik, wyswo-

bodzi si z zalenoci od jeneraów i tajnych sowietni-

ków. Celu tego dopia nawet poniekd, po roku 1831,

owawiadomaczy niewiadoma celu demokratyzacya dawnej

oligarchii subowej, co tem samem przestaa by oligar-

chi, odkd jej szeroko rozronite korzenie wpiy si sil-

nie w spoeczn gleb olbrzymiego pastwa i wytworzyy
now, czynownicz potg — za czasów Aleksandra wiel-

kie jedynie zero, za Mikoaja przedmiot nieporównanej

epopei Gogola. Koniec wic panowania Aleksandra I i sam

pocztek Mikoajowskich rzdów, to ju wanie ostatni

okres w dziejach dawnej, typowej jeneralsko -senatorskiej

falangi, co wzia niby w arend monopol jekateryskich

tradycyi, i w imi tego rzekomego palladium wielkoci

Rosyi, kierowaa jej Samowadc, gdy on sam wcale nie
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tai gbokiego wstrtu i do tradycyi jekateryskici

i w ogóle do pamici swojej » niezapomnianej « babki ^^).

Nie bez susznoci zreszt mieli si ci panowie za

przedstawicieli tradycyi Katarzyny II, pod jej bowiem
rzdami uksztatowaa si ostatecznie ta szczególna oli-

garchia subowa, amalgam, wytworzony z harmonijnego

poczenia dwóch elementów, obcego i rodzimego, po

dugich i ostrych pomidzy nimi starciach. Znaczna

cz powodzenia byszczcych rzdów Katarzyny pole-

gaa podobno na trafnym, kobiecym takcie w obchodze-

niu si z ludmi, przedewszystkiem za z tymi rozma-

itych odcieni oligarchami, których z niebezpiecznego dla

monarchów ywiou umiejtnie przeobrazia w powolnych

wykonawców monarszej woli, nie majcej, co prawda, nic

innego na celu, jak blask zewntrzny Pónocnej Semira-

midy i tego pastwa, co tak wiernie suyo za podnóek
jej chway. Nie dao si tem utwierdzi rzeczywistej,

trwaej potgi, a tem mniej jakich silniejszych podstaw

wewntrznego rozwoju pastwa; o to te nie chodzio

Imperatorowej ani jej powolnym narzdziom, cudzoziem-

com czy te Rosyanom, w których widnokrg, kosmopo-

lityczny czy te muycki, o kosmopolitycznem tylko za-

barwieniu, wszystko raczej wchodzio, ni szczcie Rosyi,

przyszo narodu, niemowlcego narodu o zasobach

olbrzyma. Std te wyniko nieuniknione starcie midzy
wiernymi stróami tradycyj Katarzyny a niewdzicznym
jej wnukiem, po krótkim epizodzie kaprynych rzdów
znarowionego Pawa. Nie na to przecie wynieli go na

tron carski — nie na to, wedug wyraenia Schmidta czy

te Nowosilcowa, korporacya senacka daa Rosyi nowego
wadc — eby bezwzgldnie wszystko przewraca, czem
wielka Imperatorowa ))ustalia potg« niezwycionego Ca-

ratu. Tolerowano jeszcze u Samowadcy nieszkodliw za-

baw w przeróne plany reform, o ile nie grozio ich

blizkie urzeczywistnienie; to byo nawet w pewnej har-

monii z sam istot jekateryskich tradycyi. Dbajc tro-
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skliwie o cao »samowadzy« cesarza, o t pewn r-

kojmi wasnego bytu i stanowiska, oligarchia subowa
patrzya obojtnie na tak ))humanitarne« kaprysy, jak

wojskowe osady Aleksandra I; w myli Cesarza, powierzcho-

wnej zawsze i dyletanckiej, byo to mdrze wydumane narz-

dzie do uszczliwienia biednych sodatów, w wykona-

niu — tortura, krwi oblana i zami. Byleby mu tylko na

seryo nie zachciao si czasem takich nowoci i przeobra-

e, któreby w kocu musiay zachwia pozycy oligar-

chii, kadc skuteczn tam wszelakim tradycyjnym, uprzy-

wilejowanym naduyciom jej monych czonków. Byle

nie przyszo do takich reform, któreby uatwiy wpro-

wadzenie rzeczywistej, nie za tylko pozornej, fikcyjnej

kontroli nad sprawowaniem wszelakich, zwaszcza wy-
szych tunkcyj biurokratycznych, a przedewszystkiem kon-

troli nad gospodark pienin, poczon z temi funkcya-

mi. Zreszt reformy, a raczej choby i najliczniejsze plany,

projekta rónorodnych reform — owszem, to bya wanie
woda na myn tej nigdy nienasyconej jeneralsko- sena-

torskiej falangi. W tym celu przecie powoywano coraz

nowe »komisye«, z sowitem zwykle wynagrodzeniem

czonków, którzy ju o to dbali, aeby kady pomys,

w czemkolwiek niebezpieczny, zagrzz na wieki w ba-

gnach aktów i protokoów, a tylko to niekiedy wydobyo
si na wierzch, co mogo jeszcze skuteczniej suy inte-

resowi potnej spóki. Przez alembik taki nie przeszy

projekta Speraskiego, niebezpieczne projekta, jak nie-

bezpiecznym by i ten czowiek, nic nie majcy wspól-

nego z senack korporacy. Upad zatem Speraski, nagle,

niespodziewanie — w sam niemal rocznic mierci Ce-

sarza Pawa; run z zawrotnych szczytów wadzy i wpywu;
wprost z Zimowego Paacu pogna kibitk do Niniego,

stamtd dalej do Penzy. Aleksander powiedzia: On ne

peut axer les souverains d^apres Fechelle des particuliers;

la poUtiue leur dicte des devoirs que le coeur reprouve .

.

.

Temi sowami koczy autor historyi Aleksandra I dugi
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rozdzia o zagadkowym upadku nieszczliwego cesar-

skiego ulubieca, który w cigu dziesiciu lat srogiego

wygnania wiele zapomnia i wiele si nauczy *). Gdy

*) Trudno o równie jaskraw ilustracj pooenia Aleksandra

I, a zarazem i jego charakteru, jak szczegóy upadku Speraskiego,

zebrane z tak godn uznania skrztnoci przez Szildera. Speraski

wszed wieczorem 29 marca 1812 (w par dni po 11-tej rocznicy

zgonu Pawa) do gabinetu cesarskiego, wezwany przez feldjegra,

w czem nie byo nic szczególnego, poniewa Aleksander czsto go

wzywa do siebie w podobny sposób. Rozmowa sam na sam trwaa
cae dwie godziny. Golicyn, czekajcy z raportem, by wiadkiem,

jak Speraski wyszed zmieszany; otwary si jeszcze raz drzwi ga-

binetu, ukaza si w nich Cesarz, równie wzburzony i zawoa: Je-

sscso raz, prossczajtie, Michajlo Michajiowics ! — poczem szybko

zamkn drzwi gabinetu. Prosscsajtie uywa si w znaczeniu Adieu,

dosownie za znaczy: »wybacz«. Wobec takiego bezwarunkowo pe-

wnego wiadectwa (obecnego w sali) Golicyna, nie mona Spera-
skiego posdza o przechwaki, gdy pisze, e wychodzc z gabinetu ce-

sarskiego po tem poegnaniu, mia na policzkach zy Aleksandra.

W domu zasta ju Speraski jenera-adjutanta Baaszowa i de San-

glena, na prdce uporzdkowa niektóre papiery i tej samej jeszcze

nocy pomkn w kibitce ku Ninemu Nowogrodowi. Charakterysty-

czna rozmowa dwóch jeneraów, odkomenderowanych do tej czyn-

noci, odbya si w mieszkaniu Speraskiego, podczas jego tak du-
giej audyencyi u Cesarza. Jeneraowie byli ju niespokojni. »A nu
on si wytlómaczy — rzek de Sanglen — a zamiast Speraskiego

my obaj bdziemy wywiezieni: Wasze Prewoschoditielstwo i ja. Jego

wierny suga«. I minister by niespokojny; »Moe by, odpowiedzia,

na nic nie mona liczy*. Z tem wszystkiem, Speraski móg mó-
wi jeszcze o szczciu. Na kilka godzin przed audyency — inne

zupenie byy projekta. Miaa go spotka kara mierci za zdrad, bez pro-

cesu, rozumie si. wiadczy o tem bezwarunkowo list dorpackiego pro-

fesora Parrota, który wanie wówczas byw Petersburgu, i zaszczycany

w tym czasie wyjtkowem zaufaniem Cesarza, usysza od niego to

zwierzenie, w cigu tego samego dnia. W nocy, kiedy Speraski
wsiada do kibitki, Parrot napisa ten list do Aleksandra, wstawia-

jc si za zdrajc, eby Monarcha darowa mu wspaniaomylnie
ycie. Kara mierci bya ju wówczas od dawna zniesiona w Rosyi,

zachowana jedynie w razie dokonanego lub uplanowanego zama-
chu na ycie Panujcego. Cho skoczyo si tylko na wygnaniu
Speraskiego, ona jednego z oligarchów, Bakunina, zapisaa
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W roku 1821 wróci do Petersburga, po tajemniczym po-

grzebie drugiego z rzdu projektu konstytucyi, umia si

ju poprawnie sharmonizowad ze swymi zwyciscami,

którzy w radoci z nowego, waniejszego moe tryumfu,

przyjli litociwie zbkan niegdy owieczk do swego

grona ^^). Mniej znakomitych od Speraskiego, co podobne

przeszli koleje, mniej gone i tragiczne — byo moe
niemao w szeregach tej oligarchii. Gogol podniós zbyt

idealnie moe, etyczny diapazon szlachetnego gubernatora

w ocalonym fragmencie drugiej czci swojego arcydziea.

Nigdy jednak nie brako, nie tak wysoko moe nastrojo-

nych, lecz najlepszemi chciami oywionych gubernatorów

czy kandydatów na gubernatorskie posady, co zetknwszy
si z surow rzeczywistoci, raz albo drugi nadstawiwszy

w swym pamitniku: »Wielki to dzie dla ojczyzny i dla nas wszyst-

kich, dzie 17 marca! Bóg objawi nam zmiowanie swoje, paki k nam
obratisia, i wrogi nasze pady...* itd. Utrzymywaa si wersya o zdra-

dzie Speraskiego; Cesarz unika wogóle rozmów o tym przedmio-

cie — szczerze czy nieszczerze nie potwierdza jednak tych wersyi

a raczej dawa do poznania, e niewdzicznik go osobicie obrazi

!

Data powrotu Speraskiego nie jest te bez znaczenia: 2. kwietnia

1821, podczas kongresu lublaskiego, w trzy niespena miesice po

szumnej mobilizacyi 90.000 rosyjskiego wojska na projektowan

krucyat przeciw — neapolitaskiej konstytucyi (ob. wyej str. 249).

Do tej chwili widocznie uwaano za rzecz niewaciw, sprowadza
Speraskiego do stolicy. Teraz, jakkolwiek dane byy ju rkojmie,

e niema obawy o wprowadzenie konstytucyi w Rosyi, powrót Spe-

raskiego i tak da powód do pogosek, e Arakczejew odda mu
ca peni cywilnej wadzy, a sam zachowa wojskow dyktatur.

Niezmiernie te charakterystyczny jest raport Arakczejewa o pierw-

szej rozmowie ze Speraskim po jego powrocie, w której jenera-

gubernator sybirski prosi o instrukcy, jak ma si zachowywa
w Petersburgu. Do tych instrukcyi cile si zastosowa i odtd po-

zosta w cieniu, wziwszy sobie do serca — yczenie z góry

wyraone, eby jak najmniej o nim mówiono i jak najmniej nim

si zajmowano. W pocztkach panowania Mikoaja I dopiero wy-

pyn cokolwiek na wierzch, powoany do komisyi Koczubej a w spra-

wie reform spoecznych; Ficuelmont do Metternicha 28 kwietnia

1830 (A. W.) Mikoaj I by w ogóle odwaniejszy od Aleksandra I.
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karku, wyleczyli si rycho z »bdów modoci« i sta-

wali w szeregu — jak Speraski po roku 1821. Na-
plewaV . .

.

Byway i wyjtki, co nie day si nagi. Najczystszy

przedstawiciel wyjtkowego typu, Pawe Stroganow, i pod

tym wzgldem nalea do wyjtków, e rozpocz nie-

zwykle wietn karyer urzdow, jako osobisty przyja-

ciel modego Aleksandra, bez pocztków w subie woj.

skowej; ani jednej nie odby musztry, nigdy nie mia na

sobie wojskowego munduru. W roku za 1807, gdy wre-

szcie zwtpi o Aleksandrze i o przyszoci Rosyi, zraony
brakiem odwagi i chwiejnoci modego Cara, Stroganow

tajny sowietnik, senator i pomocnik ministra Spraw We-
wntrznych, rzuci wszystkie zaszczyty i byszczc ka-

ryer— z rozpaczy wstpi do czynnej armii. Jako wolonter

w korpusie jeneraa Patowa, walczy w Prusiech jak

lew, rzuca si podczas tureckiej kampanii lepo w wir

niebezpieczestw, tem bardziej nie szczdzi ycia w r.

1812: chcia zgin, pa zaszczytnie na polu walki, nie

mogc przey zawiedzionych nadziei ^*). Inni, o nie tak

bohaterskim pokroju, wynosili si z Rosyi; ekspatryacya

wielu czonków najlepszych rodzin zaczynaa przybiera

rozmiary zatrwaajce, póki jej nie ukróci Mikoaj I po

r. 1831 ^5). Nie zawsze wprawdzie ekspatryacya bya do-

wodem takich szlachetnych uczu — mikkiego niezawo-

dnie, moe i nagannego opuszczenia rk wobec ogromu
zego, z którem mnie stan do walki brako odwagi

a nawet i sposobnoci. Bywali tacy, co ustawali w poo-

wie drogi, wyrzekajc si dalszej, moe wietniejszej

jeszcze, zawsze ryzykownej karyery, a przejci dysgustem

do dalszego wspólnictwa w operacyach wszechwadnej
spóki, chronili si za granic, likwidujc zdobyt ju po-

zycy i zebrane miliony. Tak Ostermann wywióz je do-

Florencyi, by uywa pod woskiem niebem. De Lacy
wola osi w swej donacyi na Litwie; dobry onierz,

kondotier nowoczesnego typu, nabra te wstrtu do

St. Smolka. 17
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duszej suby w szeregach jeneralskiej falangi; milsza

mu bya cisza litewskiej wsi pod Grodnem, znojnie w boju

zapracowanej, od wyszych szczebli na plugawej peters-

burskiej drabinie . .

.

Druga cz zotodajnej ekonomii grodzieskiej do-

staa si innemu jeneraowi, minorum genium^ w nagrod
zasug wojennych podczas Kociuszkowskiego powstania.

By to Rubanow, typ jeneraa- donataryusza na Litwie;

niedugo popasa w Stanisawowie, przegra majtek
w karty, razariisia, i uwieczniwszy si w nazwie kar-

czmy, któr wystawi przy skidelskim trakcie, sprzeda

Lubeckiemu donacy po wojnie r. 1812 ^^). Taki by los

przewanej czci jekateryskich donacyi w ziemiach Rze-

czypospolitej polskiej; mao która zostaa w rosyjskich r-

kach. Przybyo ich tylko znów po roku 1831; nowa war-

stwa przelotnego najazdu, która przewanie w niedugim

równie czasie znika z widowni. Nic te dziwnego, e
sol w oku byo jeneralskiej falandze Królestwo Kongre-

sowe, nie przysporzywszy w niczem jej wyposaenia. Nie

darmo te powtarza dowiadczony nabywca Stanisawowa

i Rubanówki: ))Dobra narodowe — to cigy przedmiot

pragnienia i podliwoci rosyjskich jeneraów, domagaj
si ich bezustannnie od Cesarza, twierdzc, e kraj zdo-

byty zosta ich walecznoci i powiceniem...« ^"^j. Nie

same zreszt tylko dobra narodowe w Królestwie za-

ostrzay apetyt jeneraów; w razie czego, nie obeszoby si

i bez konfiskat, jak po Kociuszkowskiem powstaniu...

Ludzka to rzecz: wpodliwo, pragnienie«, pospolite

dosy zjawisko w szeregach kadej oligarchii. Ze jednak

w tym osobliwym typie ))subowej« oligarchii, e w Pe-

tersburgu zwaszcza ta ludzka sabo przybraa szcze-

gólniejsze rozmiary, rosnce nieustannie do czasów Ale-

ksandra I, w cigu paru pokole od zgonu Piotra Wiel-

kiego: na to zoyy si rozmaite czynniki, których zaród
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tkwi niezawodnie w rdzennej istocie Piotrowego dziea.

Za tych paru pokole trzli petersburscy oligarchowie

olbrzymiem pastwem, nie majc nic wspólnego z jes:o

rodzimym gruntem, nic albo mao; tak obcy dla narodu,

którego przyszo spoczywaa w ich rkach. Gdzieindziej,

w najbardziej nawet zwyrodniaych typach oligarchii,

jakie przesuwaj si w cigu wieków na widowni dzie-

jowej — wszdzie jaki idea, narodowy, spoeczny, poli-

tyczny czy wyznaniowy, splata si z interesem rzdzcej
garstki i osania przynajmniej nago nizkich instynktów,

dawa folg innym uczuciom czy namitnociom, prócz

wyzysku, uycia i wspinania si w gór. Rosyjscy oligar-

chowie popiotrowej epoki, cudzoziemcy czy te Rosyanie,

to wszystko namitni gracze w tym szalonym hazardzie

publicznych interesów Piotrowego Imperium, gdzie zaw-

sze stawk bya wadza lub Sybir; oni przystosowali z cza-

sem ca natur do wymaga tej yciowej szulerki i zo-

stawili w spucinie swym epigonom, w otoczeniu Aleksan-

dra I. Na »wielmoach «, stojcych hardo u najwyszych
szczebli lizkiej drabiny lub spadajcych w przepa —
na nich wzorowaa si caa rzesza; kady jenera nosi

w swym psychicznym tornistrze buaw Ostermannów,

Mtinnichów, Dogorukich. A ten dziwotwór Piotra Wiel-

kiego, który imi jego uwieczni, ekscentryczna stolica na

jaowych pónocnych kresach, Petersburg sam przez si

stworzy chroniczn konieczno ycia nad stan i mono,
podniecajc sw atmosfer i sam nawet bezprzykadn
droyzn — typow podliwo wielkich i maych oli-

garchów, zarówno » szerokich natur*, wielkorosyjskich,

jak i ciasnych, ostzejskich lub zagranicznych. W ten spo-

sób skleci si z biegiem czasu istny przetak Danaid,

przez który szybko przelatyway liczne donacye w »pol-

skich guberniach«, po drugim i po trzecim rozbiorze. Po
za tem bowiem ródem, aska monarsza nie miaa czem

tak dalece poywi nienasyconej podliwoci jeneraów

i senatorów. Na Litwie, na Woyniu, bya wprawdzie

17*
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gleba gorsza od czarnoziemu dziewiczych stepów bezlu-

dnego Poudnia, ale dawaa pewny dochód bez pracy

i zachodu, plon znojnej pracy kilkunastu pokole, wart

spoycia na petersburskich ostrowach i nabiereniach;

tam, na poudniu, dziki step bez »dusz« nic nie da bez

osobistej energii, przedsibiorczoci, pomysowej inteli-

gencyi. To nie dla petersburskich Prewoschodiielstw.

atwo zatem zrozumie zawód, jaki spotka ca fa-

lang oligarchów, dotykajc bolenie jej espri de corps

z najbardziej wraliwej strony, kiedy po wojnie r. 1812

wymkna si z rk jeneraów jedyna namacalna zdobycz

wojenna, Ksistwo Warszawskie. ))Chimera« Aleksandra I

bya im sol w oku: Królestwo Kongresowe, samo jego

istnienie. Na domiar zego, konstytucya Królestwa dra-

nia jeszcze przykrzej subow oligarchi, rysujc na

widnokrgu ponure Mane-Takel, grone widmo konsty-

tucyi w Cesarstwie, zwaszcza od sejmu warszawskiego

r. 1818, od pamitnej mowy tronowej, która zapowiedziaa

zdumionej Europie rzdzy konstytucyjne w Rosyi. Na
tem tle — nie dziwi si nienawici, któr Petersburg

namitnie zawrza przeciw Królestwu, Polakom i polsko-

ci. Nie bya to jeszcze nienawi narodowa, z jej pó-

niejszemi znamiennemi cechami. Subowa oligarchia li-

czya w swych szeregach co najmniej tyle -mannów,

.dorffów, -hardtów lub -zweigów, co -owów, -ewów, -wiczów;

pierwsi moe nawet zjadliwiej niecierpieli Polski od dru-

gich, w obawie konkurencyi, a niejeden Woch, Szwed czy

Francuz w rosyjskiej subie szed w zawody z jednymi

i drugimi. Nie be susznoci te weteran Kociuszkowski

i Legionista, jenera Kosiski, jeszcze podczas wiede-
skiego kongresu pisa do Lubeckiego, e byby spokoj-

niejszy o los ojczyzny, gdyby w otoczeniu Cesarza Ale.

ksandra wicej byo -owskich i -owów, nili -dorffów i -man-

nów ^^). Od kongresu za z kadym rokiem jtrzy si
coraz ostrzej jad nienawici. Der Hass und Neid der Rus-

sen is sehr gross in Bezug auf Polen, raportuje w r. 1819
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pruski konsul w Warszawie. Widoczne ju to nawet —
dodaje — w stosunku do tych Rosyan, którzy stale prze-

bywaj w Warszawie, przy W. Ks. Konstantym albo w ro-

syjskich pukach, stojcych garnizonem w polskiej stolicy.

U nas nie zostawili pamici »opolaczaych«; w Petersburgu

krzywo na nich patrzano, poniewa w pewnej mierze

przynajmniej pozbyli si panujcej tam nienawici. Od
nich to pruski konsul czerpa swe informacye; midzy
nimi mia najlepszych przyjació. Skaryli si przed nim

widocznie. Jeli poka si w Petersburgu, doznaj wsz-
dzie zego przyjcia, z jedynym wyjtkiem Dworu. W Pe-

tersburgu uwaaj ich za odstpców: les renegats^ les avo-

cas des Polonais\ tak niebezpiecznie byo odezwa si
z jakiem dobrem sowem o Polakach. Arakczejew— informo-

wali konsula— to najzawzitszy wróg Polaków; on to wszy-

stkiemi siami zwalcza ide przyczenia wpolskich gubernii«

do Królestwa, co jednak przyjdzie ju niezawodnie do sku-

tku w przyszym roku i w Rosyi bez wtpienia wielkie

wywoa niezadowoleniecc i^). Tak pisa Schmidt w czwartym

roku istnienia Królestwa Kongresowego, a wspóczesne

listy i pamitniki potwierdzaj wymownie trafny sd pru-

skiego dyplomaty — nie o zczeniu Królestwa z Litw,
co zapowiada na rok 1820 — ale o stanowisku dygni-

tarskich kó Petersburga wobec samego miniaturowego

Królestwa.

W rok przed tym interesujcym raportem Schmidta,

podczas pierwszego sejmu, na rewii, w otoczeniu polskiego

króla, toczya si ciekawa rozmowa na temat przyszych

losów znienawidzonego Królestwa. W wicie Monarchy

znajdowa si pomidzy wieloma rosyjskimi jeneraami

take Iwan Fiedorowicz Paskiewicz, podówczas jeszcze

nawet nie hrabia Erywaski. Oto wyjtek dosowny z jego

wspomnie: ))Na jednej rewii, przystpuj ja do grafa

Mioradowicza i grafa Ostermanna. Oni bowiem równie
tam byli (dae ich dierali w Warszawie, hak i nas,

w czornom Hele), i nimi tam tak pomiatano w War-
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szawie, jak nami, zapewne dla zjednania sobie sympatyi

polskich jeneraów armii Napoleoskiej. Pytam ich: ))Co

z tego bdzie ?« — A graf Ostermann na to: ))0t co b-
dzie: to, e za dziesi lat ty ich bdziesz bra szturmem
z swoj dywizyw. — O trzy lata tylko pomyli sia —
koczy z zadowoleniem Paskiewicz, naówczas ju, w czasie

spisywania tych wspomnie, ksi Warszawski 20).

W. ks. Konstanty domyla si niezawodnie, jak ten

pierwszy warszawski sejm psu w Petersburgu sen i apetyt

jego nieprzyjacioom i przyjacioom. Moe wic chcia po-

cieszy czy uspokoi petersburskiego swojego konfidenta,

jenera-adjutanta Mikoaja Sypiagina, gdy mu donosi o uro-

czystem otwarciu pierwszego sejmu. Nie tak straszny ten

dyabe, jak go maluj; niech o tem wiedz stoeczni oli-

garchowie. ))Posyam wam jeden egzemplarz programu

sztuki, odegranej tu gratis w zamku 15-go tego miesica;

i ja w niej figurowaem w tumie przedstawicieli ludu,

jako deputowany Pragi, bo mnie obywatele warszawskiego

przedmiecia wybrali swoim deputowanym. Sztuka ta po-

dobna do jednej ruskiej komedyi; kiedy kto kichnie na

proscenium, to naszi hratia deputaty czered bij pokony.

Dla dopenienia obrazu, powiem wam jeszcze, e W. Ks.

Micha Pawowicz, w cigu caej tej ceremonii, wedug
konstytucyi tutejszej, zajmowa miejsce pomidzy senato-

rami, jak ja poród deputowanych, a e on nie rozumie

ani sowa po polsku, to atwo wam bdzie sobie wyobrazi,

jak mu byo wesoo wytrzyma w ten sposób przez kilka go-

dzin z rzdu«2i). Dowcipny aktor, deputowany z przed-

miecia Pragi, rzadko wystpowa w tej farsie; jego gó-

wna rola bya w balecie pod tytuem: polskie wojsko na

Saskim placu. Trudno te o równie trafn charakterystyk

caego pooenia, jak list jeneraa Neidhardta do feldmar-

szaka Dybicza z opisem wrae warszawskiej koronacyi

Mikoaja w r. 1829: ))Wszystko odbyo si przelicznie

i nie moe by lepiej. Ale wszystko to — jeden wielki

dziwolg: czarny dwugowy orze — urodzi jednogowego;
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róne s ich natury i zawsze pozostan rónemi«. (Doch

ist das Ganze eine Missgehiirt; der schwarze zweikópfige

Adler ist der Yater eines einkópflgen; sie sind verschie-

dener Natur und werden es hleihen)^%

Tylko, e ów dwugowy orze nie by podówczas

symbolem rosyjskiego narodu, czarny orze z tarcz na

piersiach, ze w. Jerzym, zabijajcym smoka. Nie by to

te symbol monarchy, który napróno godzi raz t, raz

inn dzid, rónej próbujc broni, w opancerzon pier

potwora, utuczonego w popiotrowej Rosyi. To by raczej

wanie symbol tej oligarchii; midzy jej zwartym zast-

pem a bezwadn, niejednolit rzesz, skupion pod sztan-

darem jednogowego ora — nie mogo przyj nigdy do

porozumienia. W tej zwartej, jednolitej falandze bywali

wprawdzie niekiedy ^)renegaci«, gotowi dziaa wbrew
ywotnym jej interesom, wprawdziwi przyjaciele Monarchy<(,

jak mówi jeden z tej szczupej garstki, powiernik Miko-

aja I, jenera-adjutant Benkendorff. ))Kwestya polska« —
pisa Benkendorff — ))ta wielka kwestya, to niebezpieczna

rafa, o któr rozbio si przywizanie Rosyan do Ale-

xandra; a nadto jasno widzielimy to, a nadto wyranie
czulimy to podczas caego ledztwa (Dekabrystów)(( *);

*) Wane to niezmiernie wyznanie wysokiego dygnitarza,

który byJ, jak nikt inny (oprócz samego Mikoaja I) wtajemni-

czony we wszystkie arkana ledztwa Dekabrystów. Có bowiem
znacz te zagadkowe sowa? Wszak Aleksander I nie narazi si
przez swój »polonofilizm« prawdziwym Dekabrystom, Pestlowi, Ry-
lejewowi, Bestuewowi, Murawiewom, którzy sami szukali porozu-

mienia z polsk, narodow organizacy konspiratorsk. »Przyja-

ciele Moskalea, do których Mickiewicz zwraca si w III czci •Dzia-

dów*, nie stracili przywizania do Aleksandra I z powodu jego pol-

skiej polityki. To wic, co tak jasno wykryo si w ledztwie Deka-

brystów — jak twierdzi Benkendorff — odnosi si niezawodnie do

»spardonowanycha kierowników planowanego zamachu, (por. wyej
str. 24:4). Oni to, rzecz jasna, gdy wykry si ich udzia w sprzysi-

eniu, osaniali sw win t sam »racy stanu «, tradycyjn, która

morderców Pawa I uzbroia w szarfy. Gównym powodem zatu-
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trudno si dziwi Benkendorffowi, e w r. 1827 po za je-

neraami, senatorami, nie widzia »Rosyan«, a gdyby ich

byl nawet dostrzeg, ujrzaby apatyczn mas, dla której

ta »wielka kwestyaw bya jeszcze naówczas rzecz zupe-

nie obojtn. »Co do mnie — dodaje prawdziwy przyja-

ciel Mikoaja — rozumiem lepiej, nili ktokolwiek inny,

wszystkie trudnoci, niemal nieprzeamane, co otaczaj

naszego Pana; cel ku któremu On musi zmierza, po-

lega na wyrównaniu trudnoci, nie na tem, by je przea-

ma przemoc; tymczasem musi hamowa wygórowane
pretensye Matki-Ojczyzny (de la mer patrie), udajc, e
jej opini podziela (en paraissan en parager Vopinion).

Bdzie to pikne dzieo, które stanie si si tego pano-

wania i utwierdzi spokój nastpnych panowa...« (Ce bel

ouvrage sera la force du regne et basera la ranuillite

des regnes futurs...).^^)

Surowa rzeczywisto zadaa brutalnie kam optymi-

stycznym tym przepowiedniom. Benkendorff pisa je w lu-

tym 1827, pod wraeniem ukoczonego wanie ledztwa
przeciwko Sotykowi, Krzyanowskiemu i towarzyszom -*).

To wane, e trosk jego w owym momencie nie by by-

najmniej ten objaw buntowniczego ducha niepoprawnych

Polaków, ale — trudne do hamowania pretensye Matki-

Ojczyzny i cikie pooenie Cesarza, który musi udawa,
e »podziela te wygórowane pretensye*. W par lat po-

tem, po stumieniu powstania, ten sam Benkendorff, pierw-

szy szef, a zarazem organizator osawionego Tretiawo

Atdieleja, nie hamowa ju zgoa jakichkolwiek przesa-

dnych pretensyj Matki-Ojczyzny, i nawet wmawia w sie-

bie, e to suszne pretensye, »uwicone history, które

szowania ich winy by zapewne wzgld na Europ; agodzc oko-

licznoci by jednak te niezawodnie i ten wzgld na »racy stanu*,

wzgld »patryotyczny«, który te stanowi nastpnie wymowne
ostrzeenie dla Mikoaja I, zwaszcza po wybuchu listopadowego

powstania.
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tkwi korzeniami swoimi w odwiecznych, nieprzedawiiio-

nych prawach rosyjskiego narodu « ^^).

Koledzy Benkendorffa wmawiali to ju w siebie od

warszawskiego sejmu r. 1818.

Interes »subowej oligarchii« by niezawodnie gó-

wnem, niewyczerpanem ródem wszelkich pragnie czy

zachce, wrogich Królestwu i polskoci; gównem, lecz

nie jedynem. Jeeli bowiem w Rosyi nie byo nienawici

do Polski, do sympatyi równie byo daleko. Ten albo ów
oficer z typu kapitana Rykowa lubi nawet Polaków i do-

brze ich wspomina; wogóle jednak wiernyj Ross nie mia
serca do kiczliwego Lacha^ zwaszcza pod wieem wra-

eniem kampanii r. 1812*). Epok zreszt, w caem zna-

*) Czsto przychodzi spotyka si z tern mniemaniem, e kam-
pania roku 1812 obudzia w Rosyi nienawi przeciw Polakom. Zdaje

si jednak, e czynnika tego nie naley przecenia. Warto tu przy-

toczy ciekawy ustp z hstu P, Stroganowa do ony dd. Wilno 17/29

grudnia 1812 (G.-D. Nicolas Mikhailovitch, Le C-te Paul Stroganov

III. 156): U se presente une uestion hien delicate qui est celle du
retablissement de la Pólogne. Les opinions sont Men partagees ici,

et veritablement U est hien difficile de se prononcer. Tout ce qui est

polonais, comme tu penses hien, tranche la uestion hardiment, et tu

devines que c'est pour Vaffirmative. Ceux qui pretendent etre

des vrais Busses, tranchent en sens contraire. lis entrevoient dans

cette operation un dememhrement futur qui viendrait de la force intrin-

8^que qu'acquerrait cet Etat par son retablissement. L'inimitie, disent-

ils, ne s'dteindrait pas et elle aurait acquis une nouvelle force par

la creation d'un nouveau gouvernement. Sous ce point de vue, ils

n'ont pas tort, mais ii me parait qu'il y aurait moyen de concilier

le tout en ne rendant a I'Etat ue le cóte honorifique, par le retablis-

sement du titre de roi et de quelques grandes charges-sinecures. Je

me figur que cela satisferait la Ugerete polonaise et qu'il n'y aurait

aucun danger a cela. Je suis porte a ces reflexions par le souvenir

du P-ce Adam. Jeeli gdzie i kiedy moga objawi si u Rosyan nie-

nawi ku Polakom z powodu r. 1812, to chyba wanie w Wilnie

po zakoczeniu kampanii. Tymczasem, w tem wanie rodowisku,

które w par lat póniej byo gównym rozsadnikiem tej nienawici,

toczyy si akademiczne dyskusye o odbudowaniu Polski, z oportu-

nistycznego wycznie stanowiska. Przeczono, eby std mona byo
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czeniu tego sowa epok, stanowi tutaj fakt z pierwszych

lat istnienia Królestwa: ukazanie si jednej ksiki o sil-

nym, szerokim wpywie. W r. 1818, tu przed pierwszym
warszawskim sejmem, wyszo naraz 8 pierwszych tomów
Historyi Rosyi Karamzina; dzieo przygotowane od lat

15, pisane i przerabiane w patryotycznem podnieceniu r.

1812 i nastpnych. Co do Polski, co do Polaków, zna
w Karamzinie wyranie suggesty usposobienia, które za-

panowao po kongresie wiedeskim, zna wiadom czy

niewiadom tendency, schlebiajc temu usposobieniu.

Nie by wprawdzie Karamzin Kolumbem dziejów Rosyi,

jak weszo wówczas w mod go nazywa; da jednak w ka-

dym razie pierwsz history Rosyi, któr nie tylko rze-

czywicie czytano, ale pochaniano z zachwytem; 3.000

egzemplarzy rozchwytano natychmiast, bezzwocznie za-

cz si druk nowego wydania. Dotd jednostki tylko zie-

way nad Tatyszczewem i Szczerbatowem, na których

wspar si niezwyky talent Karamzina; od r. 1818, i to

w pierwszych szczególnie latach, kady wyksztacony Ro-

spodziewa si jakiegokolwiek dla Rosyi poytku; widocznie jednak

nie gorczkowano si zbytecznie, poniewa mao kto liczy si na

seryo z tern niebezpieczestwem. Wszake nie po raz pierwszy o tern

dyskutowano. Nie darmo Speraski, przybywszy kibitk do Niniego,

posa przez Szypuliskiego, który go tam odstawi, poufny list do

Cesarza, z ostrzeeniem, e w papierach jego (w Petersburgu) znaj-

duj si projekta w sprawie polskiej, które naleaoby ustrzec przed

ciekawoci jego nieprzyjació; uczyni to przecie nie w swoim, ale

w Cesarza interesie. (inH.3;i,ep'B, Hmh. AjreKcaH^iipTb nepstiM, III,

45). Jeneraowie nie lkali si w Wilnie, w grudniu 1812, projektu

odbudowania Polski, bo mieli na to sposoby, a nie przypuszczali

w Aleksandrze takiej odwagi, na któr zdoby si w oddaleniu od nich,

na kongresie wiedeskim. Dopiero po dokonanym fakcie przypo-

mnieli sobie widocznie, e »patryotyzm« rosyjski ma prawo oburza
si na Polaków za rok 1812; przypomnieli to sobie zarówno Niemcy,

Francuzi, Anglicy w rosyjskiej subie, jak i Rosyanie, którzy, jak

na Wielkorusów przystao, realici do szpiku koci, w r. 1812 uwa-
ali zachowanie si Polaków za rzecz zupenie naturaln i zrozu-

mia. Por. wyej str. 54, 55.
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syanin rozkoszowa si czarem sowa tej ksiki i prze-

szoci ojczyzny si rozkoszowa. A gdy si przebi przez

nuce dzieje epoki dzielnicowej, monotonne nawet w ta-

kiem belletrystycznem owietleniu, z tem wiksz ju u-

wag, z tem silniejszem wraeniem odczytywa ostatnie

tomy, czasy Iwana III i Gronego: history zapasów z Ja-

giellonami, wreszcie w miar ukazywania si póniejszych

tomów (1818—1825), dzieje wojen z Batorym i napaci

tego Zygmunta, którego imi razem z imieniem Napoleona

przeklinano po cerkwiach. Obok zaostrzenia niechci do

Polaków, jeden by jeszcze skutek lektury Karamzina,

rzecz wielkiej doniosoci, nieobliczonej: coraz silniej u-

twierdzao si przewiadczenie, e Litwa, Woy, Podole —
te ziemie, które uchodziy dotd za integralne czci roz-

dartej Polski — to »odzyskana przez Katarzyn odwieczna

dziedzina Rosyi«. Szablonowy a tendencyjny schemat,

wicy Moskw z Kijowem, a pitnujcy Gedymina i na-

stpców jego jako wrogich zaborców — suchy ten sche-

mat wegetowa wprawdzie przez wieki w cerkiewnej eru-

dycyi i w politycznych tradycyach Samodierawia; pod

urokiem jednak sów Karamzina nabra dopiero ycia, po-

cz przechodzi w krew i soki mylcej czci spoecze-
stwa, dla której »odwieczne prawa Rosyi do Litwy« byy
w pierwszym momencie istn rewelacy, tem milsz, im

wicej niespodziewan ^s). atwo wic poj, ile wartoci

miao takie ))odkrycie« dla petersburskich senatorów i je-

neraów, jak dao okras a zarazem podniet ich apety-

tom. Przez Litw bowiem prowadzi droga — z Peters-

burga — za Bug i Niemen. Kto chcia w czyn, w ciao

oblec ))nieprzedawnione prawa« do wrdzennie ruskichcc

ziem nad Wili i nad Niemnem, ten musia z koniecznoci

sign nad Wis, by stumi niewygase zarzewie, z któ-

rego iskry » niedorzecznej narodowoci przenikay na Li-

tw. Takiem przecie oficyalnem nazwaniem ochrzczono

w r. 1823 polsko, w tem samem Wilnie, w którem 11

lat przedtem Aleksander I mia ogosi si królem pol-
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skim*"^). Prawda, e wówczas przygotowana bya prokla-

macya do narodu polskiego, a w niej syn Pawa 1 zobo-

wizywa si uroczycie uwaa konstytucy 3-go maja

za ))ustaw(j rzdow tego narodu, wedug prawide której

rzdzi postanowia; w 11 lat potem, w pi lat po uka-

zaniu si pierwszych tomów ksiki Karamzina, Aleksan-

der by królem polskim ju od lat omiu, ale niewinny

napis o konstytucyi 3-go maja, na szkolnej tablicy w Wilnie,

poruszy lawin ledztw, uwizie, zsyek w gb Rosyi,

przy wicie rózg i paek.

W. Ks. Konstanty mia si tak samo z odkry » Ko-

lumba rosyjskich dziejów«, jak kpi z polskiego sejmu

i z udziau swego w tym sejmie. Nie da si nigdy, w a-
den sposób przekona, eby Rosya do swych » polskich

gubernii* miaa wiksze prawo, ni do Królestwa; prze-

ciwnie, Ksistwo Warszawskie — to bya wanie wedug
niego uczciwa zdobycz w uczciwej wojnie. Z modych lat

doskonale pamita, e te gubernie, to bya taka sama in-

tegralna cz Rzeczypospolitej Polskiej, jak Warszawa,

Podlasie czy Augustowskie. To za, e na Litwie, na Bia-

orusi czy na Woyniu chop nie mówi po polsku — to

byo w oczach W. Ksicia rzecz tak obojtn, e nad

ni moe si nawet nigdy nie zastanawia. Tego faktu

zreszt — podówczas — nie odwaa si podkrela nikt

z grona tych senatorów, qui pretendaien etre des vrais

Russes, jak o nich mówi Stroganow; to trcioby wów-
czas nadto jaskrawym... Jakobinizmem. Sprzeczajc si
z cesarzem Mikoajem o Litw, W. Ks. Konstanty szydzi

wyranie z odkry Karamzina. y>Quand d Varticle de la

Lithuanie — to inny znowu przedmiot, zbyt rozlegy, jak

na list przezemnie bazgrany i osobicie redagowany. Po-

zwól zatem, e moje idee w tym przedmiocie osobno wy-o i przyl Ci ten memorya, skoro tylko bdzie gotowy.

Tu niech mi bdzie wolno to tylko stwierdzi, e zawsze

byem, jestem i bd Rosyaninem, póki y bd, Russe

de coeur et d'dme^ mais pas un de ces Russes aveugles
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et imbeciles, co maj t zasad, e — im wszystko jest

wolno, a drugim — nic. Matuszka nasza Rassija bierio

dobrowolno, nastupaja na goro : to nasze stare przyso-

wie, które mi zawsze byo wstrtne. Jedyna pozytywna

nauka w wiecie, to matematyka — tu widoczna, zo-

liwa aluzya do Karamzina — a matematyka uczy, e
bdne dane zawsze mylny dadz rezultat; za sprawa

nigdy nie bdzie dobr<^... (une cause injuste ne deviendra

jamais juste .

.

.). ^^)

Któ odzywa si tak odwanie, na przekór panu

jcej opinii, z tak szczerym, niekamanym zapaem, kto
tak odzywa si w tym »dzikim zwierzu belwederskim*,

jak przywyko si u nas z dawna nazywa drugiego z rzdu
syna nieszczliwego Pawa? Kto? Czy moe maonek
sodkiej Ksiny owickiej, która bez wtpienia wpyna
na uagodzenie i charakteru Cesarzewicza i uprzedze
jego do Polski? Maonek — najmniej; wicej moe star-

szy brat Mikoaja, który nigdy nie przesta modszemu
bratu zazdroci tronu, cho lka si korony tak samo,

jak dra przed bkitnemi szarfami, co tron ten otaczay—
lubi zatem folgowa nizkim instynktom, lubi Cesarzowi

dokucza, jeli si przez to na nic nie naraa. W tej

wymownej obronie polskoci Litwy byo jednak co wicej,

ni dokuczliwo, ni umylne, zoliwe rozmazywanie

draliwej kwestyi, która obu koronowanym braciom Kon-

stantego sprawiaa cigle duo kopotu. Odzywa si tu

niezawodnie w Konstantym szczery wielbiciel i wdzi-
czny ucze starszego brata, cesarza Aleksandra, którego

pami bya mu rzeczywicie droga i wita. Nie ona
Polka, nie ta bierna, mda Joanna Grudziska wykorze-

nia w »belwederskim zwierzu* nienawi do Polaków:

to uczucie, w imi którego po kongresie wiedeskim znca
si z takiem upodobaniem nad polskimi oficerami —
w imi którego przed kongresem krótko a wzowato
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wypowiedzia swe polityczne wyznanie wiary, jak pierw-

szy lepszy petersburski jenera: Le DucM de Varsovie

doi exister^ comme U est^ sans augmentation^ et doit etre

gouvern4 par un Russe a la russe. Konstantego nawróci

Aleksander; nawróci go z biegiem czasu, cho natury

jego nie zmieni; przekona go o trafnoci swej »ulubionej

myli«, de son idee favorie^ bo przed Konstantym nie

mia podobno adnych tajemnic...

Wiadomo, e o tej »ulubionej myi«, o wskrzeszeniu

Polski w dawnych granicach — ile to byo w mocy ro-

syjskiego Monarchy — o zczeniu wpolskich gubernij«

z Królestwem Polskiem, mówi Aleksander do samej

mierci, prawdziwej czy udanej*). Wicej, ni kiedykolwiek,

*) Znana to rzecz, e zaraz pod koniec roku 1825 rozeszo si
podanie, jakoby Aleksander I nie umar w Taganrogu, lecz ukry
s i , niewiadomo gdzie. Przyczyniy si do tego niezwykle okolicznoci

i dalekie, odosobnione miejsce tajemniczego zgonu. Ciasny dom,

w którym para cesarska zamieszkaa w Taganrogu, nie móg po-

mieci nielicznego orszaku, który rozlokowa si w oficynie; jeden

pokój suy za salon i jadalni, jeden za gabinet i sypialni Cesarza

(DlHji^iiepTb, HMn. AjieKcaHAp'B IlepBtiH IV. 355). Istotnie, jeliby szukano

rezydencyi, z którejby byo tak atwo znikn, ulotni si, pod po-

zorem mierci, trudnoby znale dogodniejsze miejsce. W Tagan-

rogu obaj nadworni lekarze ^którzy pozostawili najdokadniejszy

opis ostatniej choroby Aleksandra) nie mieli naturalnie pod rk
wszelkich potrzebnych ingredyencyj do naleytego zabalsamowania

zwok; nic te dziwnego, e rysy zmieniy si do niepoznania, we-

dug wiadectwa niewielu »powoanych« , którzy ogldali zwoki
przed pogrzebem a wiadectwo takie pozostawili. Przy otwarciu

trumny, midzy kilkoma czonkami najbliszej rodziny znajdowa
si te szwagier Mikoaja I, ks. pruski Wilhe'm (póniejszy Cesarz).

Wedug jego wiadectwa. Cesarzowa matka zawoaa : Oui, c'es mon
fils, mon cher Alexandre, oh ! comme U a maigri ! wiadectwo matki

usuwaoby chyba wszelk wtpliwo — gdyby stwierdzenie tosa-

moci osoby przez matk w takim momencie nie trcio czem w ro-

dzaju trop de sele. Mimo wadliwego zabalsamowania, ciao byo do-

skonale zachowane, bez adnych ladów zepsucia, jak to stwierdza

urzdowy raport sawnego lejbmedyka Williego, zapewniajcy, e
mona rodzin cesarsk dopuci do ucaowania zwok. Wobec
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mówi o tern w r. 1825 — po kilkoletniej przerwie —
za ostatniego pobytu swego w Warszawie, trzy miesice

zaledwie przed odjazdem do Taganroga, skd ju do Pe-

tersburga przybya tylko trumna ze zwokami Aleksan-

dra I. Mówi do Konstantego w cztery oczy i w obecnoci

jego maonki; mówi w salonach, wielu damom a nawet

panom ^^). Mówi to wszystko, cho ju od roku blizko

Mickiewicz, Czeczot, Zan, w gbi Rosyi pokutowali za

»niedorzeczn narodowo«, a Nowosilcow zabra si by
w Wilnie na dobre do swego dziea zniszczenia. Zdawa-

oby si prawie, e w tych miraach, które Cesarz znów
ukazywa polskim swoim poddanym, byo co w rodzaju

podstpu, zastawienie zdradzieckich side; jakby budzi

nadzieje, w których ziszczenie sam dawno przesta wie-

rzy, aby podnie temperatur patryotycznego nastroju,

podnieci niecierpliwo i wywoa objawy zniecierpli-

wienia, dajce powód czy pozór do silniejszej represyi.

tego wszystkiego trudno si dziwi, e » niedorzeczne pogoski

t

utrzymyway si uporczywie, a nawet, e po wielu latach, gdy

o nich ju zapomniano, odyy znowu w gonej legendzie o pu-

stelniku Fiodorze Kumiczu. Ten pustelnik y tajemniczo na Sy-

birze, pod Tomskiem, i umar tam 20 stycznia 1864. Mia to by
Aleksander I; wiek zgadza si z wiekiem dawno zmarego Cesarza;

podobiestwo byo tak wielkie, mimo pustelniczego odzienia i du-
giej, siwej brody, e jaka dworska figura, zasana na Sybir, od-

wiedziwszy przypadkiem pustelnika, daaby si bya zarba za

identyczno osoby Cesarza i tajemniczego starca. Nie twierdzimy

bynajmniej, e Fiodor Kumicz by Aleksandrem I. Odsyamy tylko

czytelnika do dziea Szildera (1. c. 432—4;41, Mb—448), i stwierdzamy,

e oficyalny historyograf nazywa legend o udanej mierci Aleksan-

dra I »niedorzeczn gawda, zarazem jednak zestawia w drobiazgo-

wym opisie pogrzebu a take i ostatnich chwil Aleksandra (1. c.

373—384) mnóstwo szczegóów, które niezmiernie uatwiaj wyro-

bienie wasnego sdu o wiarygodnoci legendy. Chyba ten te by
tylko cel takiej drobiazgowoci opisu. S tacy, którzy do dzi zape-

wniaj, e w dworskich koach utrzymuje si silniejsze przekonanie

o prawdziwoci legendy, nili nawet w masach ludowych, co jeszcze

naturalnie nie rozstrzyga o rzeczy.
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A przecie zdaje si, e ten Sfinks w carskiej koro-

nie — istotnie w r. 1825 nie poegna si by jeszcze zu-

penie z ))ulubion sw myl«...
Zawsze by to ten sam Aleksander, wnajprzebieglejszy

z Grekow«; trzewy, wyrachowany, o wasne bezpiecze-

stwo przedewszystkiem troszczcy si polityk, o pozorach

idealnego romantyzmu i mistycyzmu, którymi z takiem

mistrzostwem wprowadza w bd Metternicha i tylu in-

nych równie przebiegych znawców ludzkiej natury; je-

den Napoleon pozna si na nim. Zawsze ten sam —
w kwestyi polskiej, jak niegdy przed Austerlitzem, przed

wojn roku 1812 i po pogromie Napoleona; zawsze w po-

rodku pomidzy dwoma przeciwlegymi biegunami: od-

budowaniem Polski albo zniszczeniem ^o). Wola odbudo-

wanie; wola dla siebie, dla domu Romanowów, dla samej

Rosyi, bo wsparty na Polsce odbudowanej, mógby mie-

lej, bezpieczniej i skuteczniej, uderzy dzid w. Jerzego

w pier tego smoka, którego by niewolnikiem od r. 1801,

odkd da si ))opta« subowej oligarchii w Michaj-

owskim Zamku ^^). Ale i po kongresie wiedeskim, cho-

cia uczczony przydomkiem Wskrzesiciela Polski, nie wy-

rzeka si jej zniszczenia, jeli mu si nie uda podnie
z gruzów caej budowy. wWszystko da albo nic« — tak

mówi Laharpowi i do koca by przekonany o trafnoci

tej trzewej myli politycznej. A wszystkiego da nie»

móg, nie mia odwagi. L'article de la Lithuanie — jak

mówi pojtny ucze Aleksandra, W. Ks. Konstanty — to

by ten wielki szkopu, o który si rozbiy zamiary Ale-

ksandra. Rozbiy si w tym fatalnym dla Rosyi i dla Pol-

ski roku 1819, równoczenie z unicestwieniem gotowej

konstytucyi, która miaa odrodzi Rosy przez rozumn
decentralizacy olbrzymiego Imperium. Jedno i drugie

miao równoczenie nastpi w cigu r. 1820: nadanie

konstytucyi i wcielenie »polskich gubernii« do Królestwa

Kongresowego; tak zapewniano w belwederskich koach,

w poufnych, rozumie si, zwierzeniach, nie za w rozmo-
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wach z Polakami, których do takich tajemnic wcale nie

dopuszczano^^). Tymczasem to zagadkowe co, pokryte

dotd tajemnic niedocieczon, to, co w r. 1819 grób wy-

kopao rosyjskiej konstytucyi, pogrzebao z ni razem
»przyczenie polskich gubernii«; Aleksander I poszed —
do Kanossy; znalaz j na kongresach w Opawie i w Lu-

blanie *)

Dwa byy przedewszystkiem noli me tangere^ dwie

pity Achillesowe, na których nieogldne dotknicie su-

bowa oligarchia gotowa bya odpowiedzie — ))szarfami«,

czy jakimkolwiek nowszym ich surrogatem: konstytucya

i sprawa wpolskich guberniia, Farticle de la Lithuanie

wedug terminologii W. Ks. Konstantego. W jednem i dru-

giem widziaa zuchway zamach na swój »stan posiada-

nia«, wedug utartej dzisiaj terminologii. Jeeli w r. 1820

pukownik Bock dosta si bez pardonu do Schltisselburga

za tak niewczesne wówczas wyrwanie si z jakim aka-

demicznym projektem konstytucyi ^8): srogo ta bya zro-

*) Wdziczn to byoby podobno rzecz, zbada: czy i o ile

polityka zewntrzna Aleksandra I bya w zwizku z jego planami

w sprawie konstytucyi rosyjskiej i odbudowania Polski w granicach

r. 1772. To pewna, e twórca w. Przymierza, do czasów kongresu

lublaskiego, skonny by raczej do cilejszego zwizku z Angli
i z Francy, anieli z obydwoma innemi pastwami rozbiorowemi.

Tem te tumaczy si tryumf Metternicha po kongresie lublaskim,

który, odznaczony za rezultaty tego kongresu nominacy na kanclerza,

uwaa je za najwiksze dzieo swojego ycia. Czy w r, 1818, w Akwi-

zgranie jeszcze, nie wchodzi w widnokrg Aleksandra sojusz z zacho-

dniemi pastwami; sojusz konstytucyjnego cesarza Rosyi i króla

Polski z konstytucyjn Angli i konstytucyjn Francy; sojusz, zwró-

cony swem ostrzem przeciw dwom ssiadom o absolutystycznym

ustroju pastwowym? Takie ostrze sojuszu z Angli i Francy by-

oby moe nie bez znaczenia, choby w przyszoci, dla ostatecznego

rozwizania kwestyi polskiej, z zupenem przywróceniem granic

r. 1772. W rkopisie biblioteki Czartoryskich Nr. 5223 znajduje si
memorya z r. 1817 p. n.: >Projekt obywateli galicyjskich, przedsta-

wiony Namiestnikowi Królestwa Polskiego przez Delegowanego, o wy-
dobycie Galicyi z pod jarzma austryackiego i przyczenie do Kró-

lestwac.

St. Smolka. 18
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zumiaem zupenie pendant do wileskiego ledztwa
w sprawie Filaretów; smokowi subowej oligarctiii nale-

ao si uspokojenie, e moe spad bez troski. Ten cel

mia przedewszystkiem cay system przeladowczy na Li-

twie i rzdy policyjne w Warszawie, tem dokuczliwsze

i bardziej oburzajce, e zncay si nad spokojnym na-

rodem, w obliczu polskiego wojska, przy teatralnej deko-

racyi polskiego Sejmu i karty konstytucyjnej, wzorowa-
nej, ile monoci, na konstytucyi 3-go maja. Wykonawca
obu systemów, po obu brzegach Niemna, niemiertelny

))Senator« z Dziadów, mia inny jeszcze cel widoczny na

oku; cel, do którego zmierza z pen wiadomoci,
w cisem porozumieniu z kolegami petersburskimi, w któ-

rych gronie nie jeden tylko Paskiewicz marzy o szturmie

znienawidzonej Warszawy, o ksicym tytule, donacyach,

aowajach ^^). Niema za adnych ladów, by Aleksan-

der kiedykolwiek hamowa wyskoki gorliwoci Nowosil-

cowa lub jego popleczników; chyba wobec takich obja-

wów jaskrawego nietaktu, jak w r. 1820, w pierwszym

momencie »nowego kursua, gdy Nowosilcow wykreli
posów opozycyjnych z gotowej listy zaproszonych ju
goci na bal w zamku warszawskim. To bya mieszna
meskinerya; » Senatora dosta zasuony wygawor^ e nie

wie, o co chodzi 35), W waniejszych sprawach wola mo-

narsza nie krpowaa bynajmniej Nowosilcowa. Kady
cie cienia jakiegokolwiek polskiego spisku opaci si so-

wicie panu Senatorowi, Bajkowowi i caej zgrai donosi-

cieli; Bajkow tak czsto, z takiem upodobaniem zapisuje

w swym cynicznym dzienniku kad gratyfikacy za do-

nos, part de capture. Na ten cel nie brako nigdy go-

tówki w niezasobnych kasach petersburskich; tyle zreszt

rubli assygnacyjnych wytaczano co roku na cierpliwym

papierze. Aleksander nie ba si polskich spisków, ceni

jednak kad o nich wiadomo i za kadym donosem
marszczy znaczco czoo na wtorkowej audyencyi tego

istnego mczennika sytuacyi bez wyjcia, co peni w Pe-



PODPORY TRONU 275

tersburgu obowizki polskiego Sekretarza Stanu. Im
czciej pojawiay si te donosy, tern naturalniejsze byo
od roku 1820 grobowe milczenie polskiego króla o przy-

czeniu polskich gubernii do Królestwa Polskiego; mil-

czenie o obietnicach, które wanie w tym samym roku

miay si w czyn przyoblec, jak o tem gono przecie

byo — w Petersburgu — jeszcze przed rokiem. aPragn-
em« — to bya istotnie prawda — »wycie sami wszy-

stko popsuli« — to fasz; takim wymownym gosem odzy-

wao si to milczenie. I na kongresach, w Opawie, w Lu-

blanie czy w Weronie, jeeli jaki zoliwy dyplomata

zapyta niedelikatnie o przyszo wpolskich guberniia: ja-

ki by wdziczny, stylowy temat do ubolewa nad hy-

dr rewolucyi, nad widom jej, wieo urosa gow
w polskiem spoeczestwie, której pastw stay si do-

broczynne, wielkoduszne zamiary Wskrzesiciela Polski.

Niepoprawny, niewdziczny naród, perduta gene!,..

Tem dziwniejsze, e nagle, po paru latach, Wskrze-

siciel Polski przerwa to grobowe milczenie podczas osta-

tniego pobytu w Warszawie, w czasie Sejmu r. 1825.

Trudno pomyle, eby ju wówczas, z tak niezachwian

pewnoci przeczuwa rychy zgon w Taganrogu, mier
rzeczywist — albo eby przygotowany na mier udan,
nie oglda si na nic: Apres moi le deluge... By tak

uprzejmy, tak czarujcy, podbijajcy serca, jak go od da-

wna nie widziano w Warszawie, jak za dobrych lat

przed tym »nieszczsnym Sejmem Rembieliskiego«, na

którym, w r. 1820 »szalona opozycya Kaliszan« wszystko

popsua*)... wedug ustalonej od dawna legendy polity-

*) Rok 1820 by niezawodnie punktem zwrotnym w krótkich

dziejach konstytucyjnego Królestwa, nie w tem jednak znaczeniu,

jak to mylnie dotychczas pojmowano, przypisujc nadto wielkie zna-

czenie opozycyjnemu nastrojowi Sejmu Rembieliskiego. Pragnbym
bardzo, eby mi danem byo myl t dokadniej rozwin i uza-

sadni w osobnem opracowaniu historyitego Sejmu, do czego mam
do obfite, nowe materyay. Przekonany jestem, e po dokadnem

18*
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cznej. Bywaj bowiem polityczne legendy, i to z patentem

na mdro polityczn. Dziwna pogoda rozjania oblicze

Aleksandra 1 w r. 1825, przed wyjazdem do Taganroga...

Najnowszy historyograf tego Sfinksa-Monarchy stwierdza

nie bez susznoci szczególny, uderzajcy jego optymizm

w ostatnim roku ycia, optymizm na caej linii, w pogl-

dzie na polityk zagraniczn, na spraw polsk, na we-

wntrzne stosunki Rosyi '^^'). Prawieby si chciao w tem

widzie potwierdzenie przypuszcze, e liczy z jak nie-

zachwian pewnoci na ryche pozbycie si tego ci-
kiego brzemienia niewdzicznej samowadzy, na które

przecie tak czsto od dawna si uskara. Moe jednak

byo w tem co innego, jakie znów co tajemnicze, nie-

opracowaniu tego przedmiotu, opozycya t. z. Kaliszan stanie w je-

szcze jaskrawszem wietle, jako smutny, racy wyraz braku wszel-

kiego zmysu politycznego. To bowiem, co dotychczas jedni wyty-

kali im jako szkodliwe doktrynerstwo, inni za podziwiali jako he-

roiczny objaw patryotyzmu i odwagi cywilnej, nie przestanie by
ani doktrynerstwem, z siln przymieszk gonitwy za popularnoci,

ani te niewtpliwym objawem osobistej odwagi, ukae si jednak

w nowem zupenie wietle. O ile mi wiadomo, jeden Lubecki zory-

entowal si dokadnie w pooeniu. Zrazu nie tai nawet pewnych sym-

patyi do posów kaliskich, jakkolwiek stali na przeciwlegym biegunie

pohtycznym; nim zoryentowa si w pooeniu, uwaa akademicznie

t opozycy za rzecz poyteczn, poniewa wykrywa naduycia Rzdu,
o których rozpanoszeniua nadto si przekona, bezporednio po objciu

urzdowania. Póniej spostrzeg, e Nowosilcow posugiwa si opozy-

cya kalisk, jako podanem dla siebie a lepem narzdziem, poniewa
takie dowody buntowniczego ducha Polaków byy wod na jego

myn; Kaliszanie nic o tem naturalnie nie wiedzieli i dziaali w naj-

lepszej wierze. Nie zaniedbywa te Lubecki niczego, eby t gr
Nowosilcowa odsania przed cesarzem Mikoajem; czy i wobec
Aleksandra to czyni, czy w ogóle przed r. 1825 na tem si spo-

strzeg — niewiadomo. To tylko pewna, e do koca pozosta nie-

poprawnym optymist co do dobrej wiary cesarza Aleksandra;

z pewnoci przez myl mu nigdy nie przeszo, eby Nowosilcow
dziaa zgodnie z instrukcyami cesarza Aleksandra. Tej pewnoci
nie miabym z nim podziela, jakkolwiek nie widziaem adnych
dokumentów, któreby zawieray tego rodzaju instrukcy dla Nowo-
silcowa; zapewne te takich dokumentów wcale nie byo.
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wytumaczone, co w nim budzio uzasadnione moe na-

dzieje, e zrzuci z siebie — nie dokuczliwe brzemi pa-

nowania, ale cierniow niewol zalenoci od tego smoka
subowej oligarchii, przed któr lkliwie kapitulowa —
pi czy sze lat temu. Moe to wreszcie i przyspieszyo

tak rych katastrof: zawód, tak blizko celu. Kto wie,

czy spisek na ycie Aleksandra, wykryty niezawodnie

przed samym wyjazdem do Taganrogu, nie by poprostu

ostatni odpowiedzi na jaki nowy, projektowany, nie-

doszy zamach stanu: spisek, w którym jawni spiskowcy

byli jedynie lepem i niewiadomem narzdziem — rze-

czywistych tajnych spiskowców i tajnych sowietników ^^).

Mniejsza o pogld Aleksandra na sprawy europejskie

w r. 1825; po uciliwych trudnociach, z których na tem

polu udao mu si istotnie wybrn w pocztku tego roku,

optymizm by moe w tym wzgldzie do zrozumiay.

I Królestwo nie przysparzao mu zreszt adnych szcze-

gólniejszych kopotów; Sejm r. 1825 odby si wcale

gadko — nie byo adnych nadzwyczajnych wysików,

eby ))zapalne gowy«, les ees chaudes^ jak je Aleksander

nazywa, zbytecznie dokazyway. Trudniej zrozumie opty-

mizm w zapatrywaniu na rosyjskie stosunki; chyba, e
takiem zadowoleniem przejmowaa go chodniejsza tem-

peratura w sympatyach dla wspówyznawców na baka-
skim pówyspie, greckich powstaców; temperatura, która

przez wysoki swój stopie w ostatnich latach przysparzaa

mu niemao kopotów — nietylko na widowni polityki za-

granicznej 3^). Optymizm Aleksandra w sprawach we-

wntrznej polityki rosyjskiej wypywa, w ostatnim roku

jego panowania, z tego samego podobno róda, które go

nastrajao w podobny sposób po kongresie wiedeskim
i przed wojn r. 1812, zanim si dowodnie przekona, e
w nadziei zrzucenia uprzykrzonego jarzma oddawa si
nadto optymistycznym zudzeniom. Zdaje si, e nie my-

la ju wcale tym razem o konstytucyi; wraca jednak

do planów, które byy zasadnicz podstaw projektu kon-
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stytucyi r. 1819: do planu decentralizacyi swego imperyum.

Wedug tej nowej, ostatniej fazy decentralizacyjnego pro-

gramu Aleksandra I, waciwa Rosya, istotne jdro euro-

pejskiej Rosyi, stand miaa obok poczonych z ni nie-

rozerwalnie terytoryów autonomicznyci, mniej wicej na

wzór W. Ksistwa Finlandzkiego. Jak waciwie wygl-
da ten nowy projekt decentralizacyi, czy mia ju jakie

wyrane, cile okrelone kontury, czy raczej jeszcze roz-

pywa si w mgawicy niejasnycti planów, bez dokadnego
szczegóowego opracowania — to dotd jest zagadk
i moe zawsze ni pozostanie. Finlandya, prowincye nad-

batyckie, Litwa — obok Królestwa, rozumie si. Pol-

skiego — to miay by w kadym razie terytorya auto-

nomiczne; podobno i Krym take, nie sam tylko pówysep:
Krym, jako jdro takiego terytoryum, z przylegajcym

obszarem poudniowych gubernii, nad morzem Czarnem

i Azowskiem ^^). Finlandzkich albo litewskich senatorów—
ani sam Aleksander ani jego aden nastpca nie mia po-

wodu zupenie si obawia; ostzejscy, mimo tradycyi

Pahlena i towarzyszy, cho niebezpieczni byli w Peters-

burgu, w zwartym zastpie spoecznej oligarchii, wespó
ze swymi wielkoruskimi albo rónojzycznymi towarzy-

szami; w Rydze, w Mitawie, w Rewlu, by to element—
zupenie pewny.

Na tem tle — nic dziwnego, e Wskrzesiciel Kró-

lestwa móg wówczas bez obudy, co nie zawsze mu
byo danem, mówi w prawo i w lewo o niedalekiem

ju ziszczeniu nadziei, pragnie, ycze polskich podda-

nych. W tem wietle wyjania si niejedna zagadka,

a z Aleksandra pamici spada zarzut potwornej niekon-

sekwencyi, w trudnej zawiej kwestyi litewskiej... uand
a Varticle de la Lithuanie. Trudno bowiem o tak rac,
o lekkomylniejsz na pozór niekonsekwency, jak te nie-

które kroki Aleksandra, w r. 1825 i paru poprzednich la-

tach, wcale znaczce kroki w kierunku ))wyodrbnienia((

Litwy, obok wspóczesnej, na seryo rozpocztej energicznej
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represyi, z oddaniem tej samej Litwy na pastw wyuzda-

nej chciwoci i przeladowczych instynktów Nowosilcowa,

Bajkowa, Pelikana. W tym samym czasie Senator niszczy

w Giedyminowym grodzie dzieo ksicia Adama, a z Pe-

tersburga wychodziy ukazy, uwaane ju wówczas za

dalszy cig zarzdze, których do gsty szereg, midzy
r. 1816 a 1819, witano jako przygotowanie do poczenia
Litwy z Królestwem. W ich rzdzie naczelne miejsce zaj-

muje gony ukaz z 21 maja (2 czerwca n. st.) 1825,

o mundurach litewskiego korpusu *o); rzecz tak baha
na pozór, która jednak i wówczas tyle narobia haasu,

tyle te u nas obudzia nadziei, mimo srogiego ucisku

w Wilnie i w litewskich guberniach, i póniej, w nast-

pnych latach, tyle kopotów sprawia Mikoajowi; on bo-

wiem ju w r. 1827 cofn te wiee rozporzdzenia, któ-

remi wprowadzono do litewskiego korpusu mundury zbli-

one do tradycyjnych barw polskiego wojska *i). Ju z r.

1822 datuj pierwsze kroki na tej szczególnej drodze

))wyodrbnienia« polskich gubernii, z ich »zblieniem«

do Królestwa Polskiego, decyzye o odmiennym odcieniu,

ni to, co w tym kierunku czyniono midzy rokiem 1816

a 1819, w epoce, w której zupene wcielenie »gubernii«

do Królestwa byo rzecz zdecydowan. Rok za 1822, to

data znamienna, wyprzedzajca o kilka miesicy tylko

pierwsz misy Nowosilcowa w Wilnie, pierwsz jego

krucyat przeciwko wniedorzecznej narodowoci modego
pokolenia na Litwie. W maju 1822 obydwaj starsi syno-

wie Pawa spotkali si z sob w Wilnie na wietnym prze-

gldzie gwardyi; w lad za tern, w lipcu, W. Ks. Kon-

stanty obj naczelny zarzd wszystkich polskich gubernii.

Naczelny wódz polskiej armii kierowa odtd z Warszawy
ich ca administracy — tem bowiem by do tej pory

jedynie Cesarzewicz, od r. 1820 oeniony z Polk ^^). Od
jesieni tego samego roku 1822, W. Ks. Konstanty nie

móg ju jednak twierdzi, e »nie miesza si nigdy

w cywilno«, jak to jeszcze przed rokiem po tyle
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razy powtarza Lubeckiemu; nie móg, poniewa przy

nim, pod jego okiem utworzono osobn sekcy do spraw

zewntrznych — Królestwa, rozumie si, Polskiego —
a dyrekcy tego departamentu obj baron Mohrenheim,

sekretarz Cesarzewicza...^^)

Pierwszy krok na tej nowej, ostronej zrazu drodze —
krok, co prawda, tylko projektowany — siga jeszcze prze-

dednia nieszczliwego sejmu r. 1820. Na wiosn tego

roku by projekt usunicia Zajczka z posady Namiestnika;

der Mohr hat seine Schuldigkeit getan — mia ustpi
swojego miejsca wmodemu maonkowi« Ksiny owi-
ckiej, W. Ksiciu. Konstytucya byaby posza w kt pod

nowym tym Namiestnikiem, który mia rzdzi Króle-

stwem wespó z tryumwiratem, nie przewidzianym zgoa
w karcie konstytucyjnej, un Comite Suprem. Co najdzi-

wniejsze jednak, na czonków tej niedoszej, najwyszej

wadzy, upatrzono — nie Nowosilcowa np. lub jego zau-

szników wród dygnitarzy, senatorów Królestwa, bo i ta-

kich przecie nie brako od samego r. 1815. Nie — tryum-

wirat ten mieli stanowi: ksi Adam, od lat piciu w nie-

asce; Ignacy Sobolewski, od lat piciu Sekretarz Stanu

i zawsze dotd w asce; wreszcie wojewoda Potocki, pre-

zes Senatu. Tak prznajmniej mówiono, w najcilejszym

sekrecie, par tygodni przed sejmem r. 1820, w najbli-

szem otoczeniu W. Ksicia, skd pruski konsul mia t
wiadomo *). Herr Senateur von Nowassilzoff ist den star-

ken Getrdnken ergeben und^ wie ich glauhe, in der Gunst

seines Monarchen gesunken; rit die Yerdnderung wirklich

ein^ so dilrfte er Warschau verlassen (Pan Senator Nowo-
silcow odda si pijastwu i wypad z aski, tak mi przy-

najmniej si zdaje; jeeli przyjdzie istotnie do tych pro-

jektowanych zmian, opuci chyba Warszaw) ^*).

*) Czy upatrzeni czonkowie niedoszego Najwyszego Komitetu

wiedzieli o caej tej kombinacyi (z wyjtkiem Sobolewskiego), czy

ks. Adam i Stanisaw Potocki godzili si na zawieszenie — co naj-

mniej — konstytucyi r. 1815, na ten nieodzowny warunek projekto-
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))Pan Senatora — wiadomo — nie wypad z aski.

Przeciwnie, utwierdzi si w niej silniej, ni kiedykolwiek,

u schyku rzdów Aleksandra I, i pogry w nieasce,

na samym dnie jej przepacistych przegubów, ks. Adama
Czartoryskiego, strciwszy ju poprzednio w t sam prze-

pa obydwu innych niedoszych tryumwirów. W. Ks. Kon-

stanty nie wypar Zajczka z namiestnikowstwa, by je-

dnak rzeczywistym wicekrólem, z dawnym tytuem Na-

czelnego Wodza, i trzs Królestwem wedug metody No-

wosilcowa, nowej jego metody, cile zastosowanej do

ycze petersburskich kolegów »Pana Senatora« ^^). Zda-

waoby si, e ta metoda miaa najzupeniejsz aprobat

Monarchy, e Nowosilcow, w Wilnie jak i w Warszawie,

by tylko wykonawc monarszej woli ostatnich lat Ale-

ksandra; e Cesarz, sprzykrzywszy sobie ))SWoje dzieo«,

szed w sprawie polskiej na rk subowej oligarchii; e
sam wytkn kierunek tej podstpnej, wiadomej celu po-

lityki dranienia i prowokacyi, która w kocu powioda
niebaczny naród na brzeg przepaci listopadowego po-

wstania. Trudnoby nawet o tem wtpi, gdyby ostatnie

plany zagadkowego Cara, plany r. 1825, nie ostrzegay

przed zbyt pospiesznym sdem o tym przedmiocie. Zdaje

si przecie, e na dnie caej taktyki Aleksandra, w osta-

tnich latach jego panowania, kryo si co innego, nili

wiadome celu i zgodne z intencyami senatorskiej falangi—
folgowanie jej przeladowczym instynktom. To, co si dziao

wanej zmiany? Niewiadomo; by moe, e w to wszystko wtajemni-

czony by jeden Ignacy Sobolewski. Schmidt donosi w tym samym
raporcie : Herr von Sobolewski hat auch schon einem Freunde ge-

schriehen, dass er in Warschau eintreffen werde, uin nicht wieder

nach St. Petersburg zuriicksukehren ; der Graf Leo Potocki diirfte

dann daselbst setne Stelle einnehmen. Sobolewski utrzyma si je-

szcze do marca 1822 r. na stanowisku Sekretarza Stanu; ustpi
pod pozorem duszego urlopu, w okolicznociach, które przema-
wiaj za tem, e szukano u góry pretekstu do pozbycia si ministra,

zanadto wtajemniczonego w porzucone ju plany. Por. Pamitniki
K. Komiana II. 176 nn.
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W Wilnie, to, co w Warszawie pchao modych i starych,

byle gortszych, w przepaci spisków i niewczesnych po-

rywów — wszystko to byo dla Petersburga podan
rkojmi, uspokojeniem, e oligarchia subowa nie tylko

nie ma si czego lka o swój »stan posiadania« w pol-

skich guberniach, ale e wkrótce moe nadarzy si spo-

sobno rozszerzy go za Niemen...

))Ufnoci tylko i cierpliwoci, a bdziecie mie Polsk
ca, jakiej sobie yczycie «... *6). To staa zwrotka, powta-

rzana po tyle razy, podczas kongresu i po kongresie wie-

deskim, w rozmowach Aleksandra z Polakami i Litwi-

nami. Te same mniej wicej sowa, w odwrotnem wrcz
znaczeniu, pieciy w Petersburgu wraliwe ucho senato-

rów i jeneraów, chocia ich Cesarz zapewne wyranie
nie wypowiada. »Bdziemy mie Polsk ca, jakiej sobie

yczymy« — myleli wówczas Paskiewicz i towarzysze, go-

towi cierpliwie czeka, byle nie nadto dugo; nadzieje

rosy, rosy zwaszcza od roku 1820, podsycane cigle no-

wemi, pocieszajcemi wiadomociami o wzmagajcym si
ucisku policyjnych rzdów w Warszawie. Wszake ju
na samym pocztku tej nowej ery, podczas sejmu Rem-
bieliskiego, jeneraowie z cesarskiej wity mówili, w ka-

dym razie tak gono, e sowa ich dochodziy do pru-

skiego konsula: Cela s^acJiemine vers Wilna et Grodno;

on sera hien content en Russie de la deconfiture du Royau-

me de Fologne . . . ^^). Patrzyli na Warszaw, dziesi lat

przed wybuchem powstania, jak na przysze Wilno lub

Grodno; lata mijay, niecierpliwo wzrastaa: kady spi-

sek, kade aresztowanie, to by rodek kojcy na nerwy
oligarchów.

Czy Aleksander istotnie mia zamiar hypnotyzowa
swych jeneraów echem tych ledztw, uwizie, wszel-

kiego rodzaju szykan — miem echem dla ucha petersbur-

skiego? Dowodów niema w dostpnych nam dokumentach.

Jeli jednak te echa z nad Wilii i z nad Wisy suyy
do upienia czujnoci subowej oligarchii, gdy on snu
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nowe plany decentralizacyi Cesarstwa: nie byoby nic dzi-

wnego, nic niezgodnego z jego charakterem, gdyby rad

by z systemu Nowosilcowa i z owoców tego systemu.

To bowiem z pewnoci byo mu obojtne, e NowosiJcow

gasi na Litwie, tumi nielitociwie kady bysk tego wia-
ta, w którem urós Mickiewicz; e po jednej i drugiej

stronie Niemna i Bugu odwracay si serca od wWskrze-

siciela Polski«, które przed kilku laty szczerze ku niemu
biy. Jeliby mu si udao w nowej postaci urzeczywi-

stni swoj ))myl ulubion«, na gruncie zamierzonej de-

centralizacyi Cesarstwa, moe bez konstytucyi r. 1815: tem
wiksza byaby chwaa dla wielkodusznego monarchy, e
jeszcze raz przebaczy, jak przebaczy po roku 1812, cho
za spiski, za nieustanne objawy buntowniczego ducha,

mia prawo... mci si, wszystko odebra.

Aleksander zabra do grobu sw tajemnic, do grobu

w Piotropawowskiej twierdzy czy te na dalekim Sybirze.

Ledwie jaki jej rbek odchyli si nieznacznie przed by-

strem okiem pruskiego dyplomaty, któremu winni jeste-

my wane wiadectwo, jaka bya ostatnia faza tych zmien-

nych planów przeobraenia Rosyi, planów, z którymi naj-

starszy syn Pawa wstpi na tron ojcowski i zeszed

z tronu.

Spadkobierca, Mikoaj I, nie wzi tych planów w spad-

ka po bracie; moe ich nawet nie zna, chyba w mglistej

tradycyi, bo Aleksander nie wtajemnicza zgoa w arkana

polityczne modego brygadyera, któremu tron przeznaczy.

))Rycerz Mikoaja — tak Katarzyna nazywaa wnuka, gdy
jeszcze by w kolebce — Car-Rycerz nie by w niczem

podobny do »przebiegego Greka«. Ojca ledwie pamita;
ze smokiem subowej oligarchii inaczej chcia si rozpra-

wi, ni Aleksander I; powstanie listopadowe zniewolio

Rycerza przejedna si ze Smokiem, kiedy go mia —
nie zabi, ale okiezna i na nim wjecha w gb Europy.

Wiadomo, co rzuci w oczy ubieskiemu, w kilka tygodni

po stumieniu powstania. ))Ja wam wszystko przebaczam —
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zawoa w uniesieniu — bunt, zdrad, nawet detronizacy,

ale czego wam przebaczy nie mog, to, ecie mizwi"
chnli cay plan panowania. Ja chciaem przez was
cywilizowa Rosy, zbrata w postpie te dwa narody;

wycie temu stanli na przeszkodzie, przez wasz gupi
rewolucy . . . « *^).

Car-Rycerz wicej zasugiwa na wiar, nili najprze-

bieglejszy z Greków; uniósszy si w rozmowie z polskim

jeneraem, z najskrytszych gbin duszy wyrzuci — to, co

myla, co Rycerzowi ciyo w duszy brzemieniem nie-

ubaganej koniecznoci dziejowej. Czu dobrze w listopa-

dzie 1831, e musi, koniecznie musi — zawrze sojusz ze

Smokiem.

Tego podobno ubieski nie rozumia. Któ naów-

czas rozumia dumnego Samowadc? Jego przecie, jak

i jego poprzednika pierwszem byo zadaniem: gra dosko-

nale rol Samowadcy; wszystko przepado, jeeli si do-

myla, e Car boi si kogo, a có dopiero, jeli spostrzeg,

e si oglda na swoich jeneraów i senatorów.



X.

Walka o byt.

Lubecki zna dobrze Petersburg, jak mao kto z Po-

laków w tern pokoleniu. Tam spdzi dziecinne lata, tam

dorós; przywieziony do Petersburga siedmioletniem dzie-

ckiem, opuci go dopiero, wyjedajc na lombardzk kam-

pani. Wówczas, po drodze, wstpi na Litw, poegna
si przed wojn z ojcem, z rodzestwem. Gdy stan na

granicy witebskiej gubernii i ujrza Pogo, herb Litwy

i Witebszczyzny, muszkieterski praporszczyk wystrzeli

z pistoletu i zawoa z radoci: Vivat Polonia! Lufa pka,
mody oficer zrani si ciko w rk i nosi do samej

mierci widoczn blizn, pamitk powitania ojczyzny po

caych trzynastu latach pobytu w Petersburgu ^). Nosi j
pó wieku niespena. Moe mu ta blizna czasem przypo-

minaa niejedn gorzk chwil lat dziecinnych i modocia-

nych, gdy w Petersburgu dorasta, wród rówieników
z kadeckiego korpusu, w czasach drugiego, trzeciego roz-

bioru Polski, podczas powstania Kociuszkowskiego; w r.

1794 koczy szesnasty rok...

Przed wojn i po wojnie 1812, znów dwadziecia mie-

sicy przeby w stolicy. Lepiej podówczas pozna grunt

petersburski. Kolegów z korpusu zasta na wyszych ju
stanowiskach, w armii, w departamentach ministeryalnych;

przez nich wszed w blisz styczno z najwyszymi dy-

gnitarzami, z którymi zreszt spotyka si codziennie. W r.

1811 styka si z nimi dla popierania publicznych intere-
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SÓW, które mu powierzyli wspóobywatele; podczas kam-

panii 1812 r., jako gubernialny marszaek z prowincyi za-

jtej przez wojska nieprzyjacielskie, wNajwyszym ukazem
imiennym z 23 sierpnia 1812 przydzielony do Minister-

stwa Policyi* 2). Nie na jedno z pewnoci otwary mu si
oczy w atmosferze stoecznej, nie na jedno, czego nie tylko

sam nie dostrzega przed kilkunastu laty bystrym wzro-

kiem ciekawego modzieca; przed wojn i podczas wojny,

w pamitnym chodby momencie upadku Speraskiego,

z którym wszed nawet w blisz zayo, pozna Peters-

burg, jeneraów i senatorów, dokadniej, ni ktokolwiek

ze wspóczesnych Polaków — lepiej od Adama Czartory-

skiego. Jeszcze lepiej od niego mogli pozna grunt pe-

tersburski obydwaj polscy Sekretarze Stanu, o ile mieli

wzrok przenikliwy. Stefan Grabowski zna go te rzeczy-

wicie, a co wicej rozumia, lepiej nawet podobno od

Lubeckiego^).

Wyjtkowa znajomo petersburskiego gruntu bya
te niezawodnie wanym czynnikiem w tych rozlicznych

zwycistwach — bez przesady, zwycistwach — które

Lubecki odnosi tyle razy na stoecznej arenie, midzy
rokiem 1822 a 1830, a do pamitnej misyi po wybuchu
powstania. A przecie, wszystko za tem przemawia, e i on

nie przenikn rdzennej istoty caego pooenia, w sto-

sunku Cara do senatorskiej falangi. To byo wanie ró-

dem rónych pomyek, zwaszcza za ostatniej pomyki,

pomyki czy katastrofy.

Przenikliwoci, niezwykej przenikliwoci, nikt nie od-

mówi temu mowi stanu niezwykej miary. Godzi si
jednak odda mu sprawiedliwo, e i jego rzadkiej prze-

nikliwoci nieatwo byo dotrze do jdra rzeczy w oce-

nieniu petersburskich stosunków.

11 y a une disposition plus dangereuse encore que la

peur^ c^est la peur d'etre soupconne d'avoir peur... To
sowa znakomitego ma stanu, wspóczesnego Aleksan-

drowi, Roberta Peela. Czy je zna Aleksander? Zna czy
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nie zna— za drogowskaz ich sobie nie wzi. W ustawi-

cznej obawie, by si nie spostrzeono, e dry przed se-

natorami, nie dawa nigdy pozna tego po sobie i tern

si ubezwadnia, bo w bd wprowadza swych » praw-

dziwych przyjació«, osamotniony, bez adnej rzeczywistej

podpory, oprócz filaru tak wtpliwej wartoci — Arakcze-

jewa. Lubeckiemu za trudniej byo podobno, ni komu-
kolwiek innemu, zda sobie spraw z istoty pooenia,
cho z Dworem petersburskim mia tak liczne stosunki;

trudniej, bo w charakterze jego bya ta wybitna waci-
wo, u ma stanu wada niezaprzeczona, e zawsze dru-

gich sdzi wedug siebie samego. Mny na polu bitwy,

odwany wszdzie, w cesarskim gabinecie czy w rozpra-

wach z Mochnackim, nie móg si wmyle w pooenie
czowieka, który by samowadc 60 milionów ludzi, pa-

nem najwikszej na wiecie armii, a ba si swego cienia

w wasnej sypialni. Publiczna tajemnica Michajowskiego

Zamku znana bya z pewnoci polskiemu ministrowi

w najdrobniejszych szczegóach, a bez wahania mona to

twierdzi, e nie mia o tem najmniejszego pojcia, ile

ona waya w losach Rosyi i Polski. Zna niby na wskro
te wszystkie wpodpory tronu«, przed któremi dra Ale-

ksander; umia z niemi da sobie rad, jeli przyszo do

starcia, a przecie mimo tak wieych wspomnie trage-

dyi r. 1801, pewno nie lka si o Monarch, do którego

tak szczerze by przywizany. Moe dlatego, e zna tak

blizko tych jeneraów i tajnych sowietników, tak gadkich

ludzi, miych w obejciu; z niejednym przecie czya go

zayo*). On, który zawsze mia przed oczyma, co sta-

nowi istot »prawdziwego szlachcica« *), d'un vrai gen-

ilhomme — de servir fidelement son Boy et sa Patrie —

) Monaby przytoczy w korespondencyi Lubeckiego wiele u-

stpów, gdzie ta dewiza powtarza si czsto, jako naczelna zasada

postpowania i pojmowania obowizków obywatelskich, wyraona
bez jakiejkolwiek emfazy; to w jego oczach rzecz tak prosta, natu-

ralna, jak gdyby cytowa którekolwiek z dziesiciorga przykaza.
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on wiedzia o Pahlenie i Benningsenie, ale mu nigdy

przez myl nie przeszo, dawnych swoich kolegów z ka-

deckiego korpusu, ich ojców, stryjów, przyjació... podej-

rzywa o zbrodnicze zamiary wzgldem wasnego pana,

monarchy i dobroczycy.M stanu rozumia racy stanu. W polityce, ekonomii

Zawsze »król« na pierwszem miejscu, »ojczyzna«, »towarzystwo€,

Dspoleczno* itp. synonimy na drugiem; >suba« w interesie »króla«

i »ojczyzny« czy »towarzystwa< — to pojcia, wedug Lubeckiego,

identyczne. Wielka prostota cechuje listy Lubeckiego do ony i do

siostry; niema w nich nigdy adnych frazesów, które tak niezgodne

byy z jego natur; ta jednak staa zwrotka (»suba dla dobra króla

i ojczyzny*) raz w raz powtarza si w tych listach, gdy si tuma-
czy przed najbliszemi osobami, e nie moe sobie pofolgowa w pracy,

zaj si wasnymi interesami itp. Ta sama zwrotka odzywa si te
w listach do Sobolewskiego, pisanych po polsku, poufnych; o ile

pomn, niema ich w listach do Grabowskiego, które na to byy
pisane po francusku, eby je minister Sekretarz Stanu odczytywa
Aleksandrowi I a póniej Mikoajowi I. Skd pochodzi u Lubeckiego

taki fundament poczucia obowizku publicznego i zasadniczy po-

gld na istot tego obowizku, pogld, stwierdzany na kadym kroku

sowem i czynem? Nie z rodzinnej chyba trdycy i, kniaziowsko-kar-

mazyskiej
;
przed ks. kasztelanem piskim, który nie szczdzi swej

protekcyi Stanisawowi Augustowi , ksita Druccy-Lubeccy nie

wiele wogóle mieli do czynienia z królami, od XV wieku przynaj-

mniej. Moe t dewiz zaszczepi w Lubeckim profesor francuskiego

jzyka w petersburskim korpusie, przedstawiciel ancien regime^ na-

uczyciel, do którego Lubecki szczególnie przylgn, którego i w pó-

nych jeszcze latach wdzicznie wspomina. Por. F. Bouuet: Es-

uisse historiue sur le Prince Brucki-Luhecki, str. 3. Ten kt wi-

dzenia w pojmowaniu obowizków publicznych wiele zaway w y-
ciu i polityce Lubeckiego. Wiele te w tej polityce tumaczy czy

wyjania. Jest to za kt widzenia, o tyle wicej interesujcy i cha-

rakterystyczny, e Lubeckiemu bya obc, dalek zawsze jakakol-

wiek skonno do wszystkiego, co trcio dworactwem; ob.

w czci drugiej: »Przyczynki do charakterystyki Lubeckiego*. Je-

elibymy si zatem nie mylili w przypuszczeniu co do moralnego

wpywu starego profesora Francuza, wypadaoby stwierdzi, e
wpyw ten spotka si w Lubeckim z przychylniejszym nierównie

gruntem, anieli u przewanej wikszoci jego kolegów z petersbur-

skiego korpusu.
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czy w dyplomacyi. »Prawda jest jedna«; to powtarza na

kadym kroku i tej »prawdzie «, jak j pojmowa, suy
wiernie przez cae ycie. I to wic dobrze jeszcze pojmo-

wa, e przeciwnik z równ energi zwalcza t jego
»prawd«, w imi pruskiej, rosyjskiej »racyi stanu« czy

austryackiej; rozumia te ludzk sabo, »mio wasn«
czy »podliwo« jeneraów i senatorów, w imi której

toczyli z nim zacite zapasy na petersburskim gruncie, osa-

niajc wzgldami rzekomej racyi stanu pobudki egoistyczne;

w tern wietle nieraz przedstawia dwom z kolei cesarzom

postpowanie rosyjskich ministrów i senatorów^). Jedna rzecz

tylko bya widocznie niedostpna zupenie dla poj Lube-

ckiego: by wracya stanu<( moga uzbroijeneraa lub senatora

— przeciw wasnemu ))Panu« — uzbroi... i rozgrzeszy.

Nie rozumia sn tego, e Car móg albo musia rozsta si

z yciem, musia umrze czy uda, e przeniós si do

wiecznoci; z tronem — ywy — nie móg si rozsta, bo

mu na to nie pozwalaa rosyjska »racya stanu«, nad której

interesem czuwali bacznie petersburscy oligarchowie.

Przez to wszystko w Lubeckim utwierdzio si mylne

mniemanie o wszechwadzy Cesarza, w którego dobr
wol nigdy nie przesta wierzy. Nie udao mu si nie-

kiedy nagi »monarszej woli* do swych widoków — to

przypisywa znowu ludzkiej saboci Aleksandra czy Mi-

koaja, jeli Cesarz wród rónorodnych, krzyujcych si in-

teresów, nie zdoby si na tyle hartu i odpornoci, ile byo
potrzeba do przeamania wrogich Polsce, Królestwu, wpy-
wów czy intryg petersburskiego gruntu. Niemocy jednak—
takiej niemocy, jakiej ofiar pady zamiary Aleksandra

w sprawie »polskich gubernii« — Lubecki nigdy si nie

domyla; tyle widzia nieraz ))inercyi« u ludzi dobrej

woli — to jego wyraenie — e t inercy tumaczy sobie

nie tylko zaniechanie tych planów, ale i wszystko równie,

co za tem poszo, cae Herostratowe dzieo Nowosilcowa,

wileskie ledztwa, zsyki, policyjne rzdy w Warszawie.

Z czasem bowiem dowodnie si przekona, jakiej energii

S. Smolka. 19
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wymagaa obrona Królestwa i polskoci wobec wrogich,

wpywowych ywioów petersburskich; e tej energii bra-

ko Monarsze, nad tern Lubecki ubolewa tak samo, jak

nad ))inercy(( wasnych kolegów, polskich ministrów. Od
nich napróno wyczekiwa pomocy w walkach z Nowo-
silcowem; ich »inercya(( bya w tem winna; atwiej mu
byo o tak pomoc w Carskiem Siole i w Zimowym Pa-

acu, u obu ))królów«, nili na Krakowskiem Przedmieciu,

u Badeniego, Sobolewskich czy Mostowskiego...

W sprawie stosunków handlowych midzy Królestwem

a Cesarstwem, Lubecki nie mia powodu skary si na

inercy swojego »króla«. Jemu i tylko jemu winien by
utrzymanie cennych zdobyczy z sierpnia 1822; bez czyn-

nego, energicznego poparcia sprawy przez Aleksandra,

ekonomiczna magna charta Królestwa byaby po paru

miesicach staa si nieuytecznym szpargaem, bez a-
dnej rzeczywistej wartoci w praktycznem zastosowaniu.

Gurjew bowiem umia ze swoim sztabem wzi si tak

zrcznie do wykonania sierpniowego ukazu, e wywóz
polskich wyrobów do Cesarstwa usta niemal zupenie.

Pod nieobecno Cesarza, za pobytu jego w Weronie, wy-

szo w pierwszych dniach r. 1823 (20 grudnia st. st.) »Naj-

wyej zatwierdzone postanowieniea o wiadectwach, cer-

tyfikatach ^), których rosyjskie komory byy obowizane
domaga si przy przewozie polskich towarów przez gra-

nic Cesarstwa. Obmylano takie szykany i tyle formal-

noci, e wyszo na to samo, jak gdyby przywrócona nie-

dawno granica cowa, nad Niemnem i nad Bugiem, na-

jeya si naraz wszelkiemi, najdokuczliwszemi szpilkami

prohibicyjnego systemu. Mamy o tem niepodejrzane wia-
dectwo konsula pruskiego w Warszawie, który niebawem
po ogoszeniu Uczredieja z 20 grudnia raportowa po-

spiesznie do Berlina, w jaki sposób wykonywa si ukaz

z 1 sierpnia. Allerdings haben die vielen Weitlduflgkeien

und Controllen den russischen und polniscken gegenseiti-

gen Handelsbeziehungen fast untlbersteigliche Schwierig-
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keien engegengesezt und eine dem Zwecke des vorgesagten

TJkas durchaus entgegengeseze Wirkung hervorgebracht'^).

(Najrónorodniejsze formalnoci i drobiazgowe rodki kon-

troli napitrzyy tyle nieprzezwycionych niemal utru-

dnie we wzajemnych stosunkach handlowych midzy Pol-

sk a Rosy, e sprowadzono tem skutek wrcz przeciwny

celowi nadmienionego ukazu). I sam nawet Lubecki nie

byby chyba potrafi wyrazi si janiej a zarazem dra-

styczniej, cho go Cesarz nieraz ostrzega, e mówi a zwa-
szcza pisze zanadto ostro.

Niebezpieczestwo byo ogromne, dla przemysu kie-

kujcego ju pomylnie w Królestwie, dla przyszoci eko-

nomicznej kraju — nieobliczone. Bez terenu zbytu w Ce-

sarstwie, wytwórczo przemysowa Królestwa nie miaa
przed sob zgoa adnych widoków znonego choby tylko

rozwoju. Przemysowiec, przewanie jeszcze obcy, przy-

byy z zagranicy, nie wytrzymaby dugo tych szykan

i utrudnie, któremi by dotknity wty handel z Cesar-

stwem, ruszony paraliem. Do Królestwa nci przybyszy

kodeks Napoleona, i nie sam kodeks tylko, ale razem z ko-

deksem wszelkie inne rkojmie szybszego, pewniejszego

wymiaru sprawiedliwoci, rkojmie jakiej normalnej, do

zachodnich stosunków zblionej administracyi — wszystko,

czego ówczesnej Rosyi nie dostawao, a co we wszelkich

rachubach rzetelnego przemysowca i przedsibiorcy sta-

nowi czynnik pierwszorzdnego znaczenia. Widzc, e mu
w Królestwie grozi ruina, musiaby rzuci nierozwinity

jeszcze warsztat przemysowej produkcyi; alboby powróci

do domu — albo, gdy ju raz zakosztowa ekspatryacyi,

oswoi si cokolwiek z obcymi stosunkami, poduczy si
jzyka: byby prawdopodobnie wyemigrowa dalej za Bug
i Niemen. Wewntrzne gubernie Rosyi nie wieleby zy-

skay — tam dalej, zimniej i... mniej bezpiecznie. Gdyby
jednak Lubecki i Grabowski kierowali si zaciankowym,
litewskim patryotyzmem, nie byliby powinni tak si za-

pala — szczególnie w cigu r. 1823 — w dzielnej obro-

19*
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nie interesów Królestwa. By to bowiem jedyny dla Litwy

moment, kiedy kraj móg wstpi z istotnem powodze-

niem na drog pomylnego rozwoju w kierunku przemy-

sowym; na wzór Biaegostoku, moga Litwa si zasia

wikszymi i mniejszymi jego sobowtórami. Królestwo je-

dnak, nkane równoczenie pruskiemi taryfami i szyka-

nami cowemi na granicy Cesarstwa — Królestwo byoby
skazane na mier ekonomiczn.

Obaj Litwini, litewscy obywatele, polski minister

Skarbu i minister Sekretarz Stanu, uchronili Królestwo

od katastrofy. To wiadectwo im si naley; czyja wiksza
zasuga, trudno rozstrzygn; Lubecki by w tej kampanii

jak gdyby szefem sztabu, Grabowski niezmordowanym,

czujnym, inteligentnym wykonawc na placu walki, ta-

ktykiem niezrównanym.

Pierwsza batalia stoczya si w Warszawie podczas

krótkiego pobytu Aleksandra w kocu stycznia 1823,

w przejedzie z Werony do Petersburga. W Warszawie
zawsze atwiejsza bya sprawa z Cesarzem % Polskim mi-

nistrom pomoga moe nawet zbyt przesadna gorliwo
Gurjewa i towarzyszy w przewrotnem ))wykonaniu« mo-
narszej woli, wrcz przeciw jej wyranym, niewtpliwym
intencyom. Aleksander mia wszelkie prawo oburzy si
na takie lekcewaenie swej woli i zobowiza, które ro-

syjscy ministrowie podpisami swymi stwierdzili na proto-

kole, zredagowanym i podpisanym wspólnie z polskimi

ministrami; mia co wicej, nie tylko prawo, ale — odwag.
Chodzio tu wprawdzie o wane interesa rosyjskiego Skarbu
i rosyjskiego rodzimego przemysu, którego przezornej

a skutecznej ochronie przed polsk konkurency, nie mo-

na byo odmówi uprawnienia, ze stanowiska rosyjskich

mów stanu. To godzi si tu powtórzy; t sprawiedli-

wo naley odda Gurjewowi i towarzyszom; mona byo
istotnie wznie si ponad te wzgldy natury fiskalnej

albo ekonomicznej, jedynie z wyszych pobudek polity-

cznej natury. Tak t spraw Lubecki przedstawia Ale-
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ksandrowi, z tych te pobudek zjedna Monarch dla po-

wicenia niszego rzdu interesów rosyjskich wyszemu,
ogólneniu interesowi obu pastw poczonych pod berem
Aleksandra 9). Udao mu si tern atwiej, przed weroskim
kongresem i teraz, po kongresie, w Warszawie, poniewa
i Cesarzowi take nie trudno byo powzi korzystn dla

Królestwa decyzy, chociaby wbrew realnym interesom

rosyjskim, jeeli przez to nie mia by naruszony ))stan

posiadania« subowej oligarchii, której interes Rosyi do-

sy by obojtny. Tak byo wanie co do wzajemnych
stosunków w handlu Polski z Cesarstwem. Jeneraów i se-

natorów nic nie obchodzi rodzimy przemys; oni krzywo

raczej patrzyli w ogólnoci na cay system prohibicyjny—
o ile takie rzeczy wchodziy w ich widnokrg — bo prze-

ze wzrosa cena zagranicznych towarów, bez których

aden senator nie móg si w Rosyi obej. Có im z tego,

e przez to wzbogac si fabrykanci — wot swoocz —
lub wreszcie najbogatsi przedstawiciele starej arystokracyi,

którzy w swych dobrach pozakadali przeróne fabryki

i przedsibiorstwa; i na nich w ogólnoci krzywo patrzyli

godni kosmopolici w senatorskich mundurach. Cesarz

zatem na nic si nie naraa, jeli w Warszawie sta-

n po stronie polskich ministrów. Jenera Lange*), szef

rosyjskich komór w Królestwie, otrzyma wprost od Ce-

sarza do podobno cise instrukcye, które od razu po-

psuy gr Gurjewa i towarzyszy. Car wyjecha z War-

*) Jenera Lange by w latach 1820—1822 naczelnym dyrekto-

rem rosyjskiego »gIównego urzdu cowego« w Warszawie, któremu

podlegay za czasów wspólnego obszaru cowego rosyjskie komory
celne na granicach Królestwa. Po przywróceniu granicy cowej
midzy Królestwem a Cesarstwem w r. 1822, zniesiono t magistra-

tur, Gurjew jednak pozostawi Langego w Warszawie, powierzajc

mu sprawdzanie i wizowanie certyfikatów, które kupcy otrzymywali

od wadz Królestwa, a bez których nowo ustanowione komory celne

na granicy Królestwa i Cesarstwa nie mogy przepuszcza towarów
do Rosyi. Ob. w drugiej czci: »Handel z Rosy*.
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szawy przed kocem stycznia (1823), a ju po dwóch mie-

sicach konsul pruski raportowa o wielkiem oywieniu
stosunków handlowych z Rosy, po niedawnym zastoju.

»Jenera-major Lange — pisze Schmidt do Bernstorffa 30

marca 1823 — wzi si bardzo gorliwie do wykonywa-
nia wskazówek Jego Cesarskiej Moci, przez co ju wiele

uciliwych (driickende) rozkazów i rozporzdze rosyj-

skiego ministra Skarbu po czci zmodyfikowa, a po cz-

ci zneutralizowa (podkrelone w oryginale). Czyni

on jak najszybcej zado wszelkim skargom i reklama-

cyom rosyjskich i polskich kupców, którzy czsto wysy-

aj do niego sztafety z linii granicznej, wskutek czego

handel Królestwa z Rosy oywisi niezmier-
nie od trzech t y god n i<(... ^^j

Znów zatem wydawao si Lubeckiemu, e odniós

walne zwycistwo nad Petersburgiem, dziki ojcowskim

uczuciom ))króla«, który t sam pieczoowitoci otacza

interesa poddanych Królestwa i Cesarstwa. Tak myla po

wyjedzie x\leksandra z Warszawy. Nim jednak pruski

konsul napisa do Berlina o pomylnych nastpstwach tej

warszawskiej batalii, w Petersburgu, po powrocie Cesarza,

zaspi si widnokrg — handlowo-polityczny — intere-

sów Królestwa; minister Sekretarz Stanu obawia si zmar-

nowania wszystkich owoców obydwu zwycistw, sierpnio-

wego i styczniowego. Roztropny, umiarkowany pod ka-
dym wzgldem Stefan Grabowski nie by bynajmniej

skonny do podnoszenia niepotrzebnych alarmów. Niedalej

jednak jak 19 marca i on si niepokoi, e machinacye

Gurjewa dziaaj na Cesarza; ))s mocno poparte — pi-

sa — lubo nie wiem przez kogo i jakim sposobem...

En un mo, cher Prince, ils veulent ou faire, pour gdter

votre ouvrage du mois d^aout^ nous devons out faire pour

le maintenir . . .(.i ^^).

Rozpocza si walka, ostrzejsza i zacitsza, ni w lecie

przeszego roku. Pozycya obu polskich ministrów bya
znacznie trudniejsza,ju dlatego choby samego, e Cesarz
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W roku 1823 nie jecha do Werony. Obudzia si nadto

czujno senatorów i jeneraów, którym wprawdzie inte-

res rosyjskiego przemysu by równie obojtny, jak w lecie

przeszego roku, nieobojtne jednak byo ekonomiczne po-

gnbienie Królestwa. Niewiadomo, czy Grabowskiemu po-

wiodo si odkry »sprawc« niepomylnego zwrotu i tych

»sposobów«, którymi podziaano; to jednak pewne, e nie-

jeden Paskiewicz marzy od dawna o takich rodkach,

którymiby mona byo podci skutecznie rozwój ekono-

miczny znienawidzonego Królestwa. Na domiar zego,

w kwietniu 1823 ministerstwo finansów w Rosyi obj
jenera Kankryn; jenera wprawdzie, do r. 1820 naczelny

szef rosyjskiej intendantury, ale bynajmniej nie jeden

z tych jeneraów, co wczoraj jeszcze komenderowa bry-

gad czy dywizy, dzi zosta kuratorem okrgu nauko-

wego, a po paru miesicach bdzie ministrem Skarbu.

Kankryn mia w Rosyi reputacy znakomitego ekonomisty,

pisywa uczone dziea z zakresu ekonomii, administracyi;

z polskiego ministra Skarbu najgrawa si jak z nieuka,

co nigdy nie przeczyta adnej ksiki o skarbowoci. Wobec
Cesarza mia ustalon powag znanego specyalisty, który

i w praktycznym zawodzie da dowody zrcznoci i obro-

tnoci, w zarzdzie intendantury zdoby sobie zasugi, te-

raz za obiecywa doprowadzi do adu skoatane finanse,

jeli mu bdzie pozostawiona swoboda ruchów w cisem
przeprowadzeniu prohibicyjnego systemu. W nim widzia

zbawienie Rosyi, a przeszoroczny ukaz na korzy han-

dlu z Polsk — uwaa, nie bez susznoci, za wyom
w zbawczym systemie. Jeli mu za chodzio o zaatanie

dokonanego wyomu, nie darmo by — jeneraem; mia
rozliczne stosunki z jeneralsk falang i umia wzbudzi
u innych jeneraów ywszy interes dla obojtnej im dotd
sprawy, ukazujc ca rzecz w bardziej interesujcem dla

nich owietleniu.

Sowem, walka bya nierówna. Trwaa do koca roku

1823, roku, w którym na caej linii wayy si losy przy-
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szoci ekonomicznej wyssanego wojnami, wycieczonego,

zastojem w handlu zrujnowanego Królestwa. W Peters-

burgu szo o obron przeszorocznej umowy, na której

si opieray nadzieje lepszej przyszoci; w negocyacyach

z Prusami o dzie dzisiejszy, o przeycie do jutra. Walka
o byt, w caem tego sowa znaczeniu; walka, w której

przebiegu spoeczestwo krajowe stao zdaa, bezbronne,

sarkajc na ministra, który sam jeden, z dzieln pomoc
Sekretarza Stanu, walczy do upadego z Berlinem i z Pe-

tersburgiem.

Dla pruskiego przemysu i dla pruskiego handlu, ro-

syjski system prohibicyjny by rzeczywicie dotkliwym

ciosem. Dla przemysu, poniewa bezporednie ssiedztwo

uatwiao mu w Rosyi konkurency z lepszemi wyro-

bami innych krajów europejskich, wskutek czego rosyjski

rynek by ju od dawna dla pruskiej wytwórczoci gó-

wnym terenem zbytu. Dla handlu, a w szczególnoci dla

zyskownego od dawna porednictwa midzy rosyjskiem

zapotrzebowaniem a wytwórczoci innych pastw Europy,

poniewa pruskim domom handlowym udao si zagarn
znaczn cz tego handlu, mimo tak uatwionego dowozu
morzem do nadbatyckich portów. Zawdziczay to Prusy

sile przyzwyczajenia, tej inercyi, która po wszystkie czasy

bya tak potnym czynnikiem na polu wielkich obrotów

wiatowego handlu, przed stu laty potniejszym, ni dzi-

siaj. Zawsze tuczya skrztnego porednika zbytecznym

zyskiem z sowitego kurtau, z równym uszczerbkiem dla

producenta i konsumenta, którzy im opacali niedostwo
przestarzaej rutyny, tradycyjne niedbalstwo w nawizywa-
niu bezporednich stosunków. Wiele zreszt przyczyni si
Napoleoski system kontynentalny do wzmocnienia po-

zycyi pruskiego handlu na zotopynnym rosyjskim rynku,

zamknwszy morze Batyckie dla statków z angielsk
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flag. Zerwanie stosunków z Angli przynioso Prusom
wielkie korzyci na dalsz nawet met, poniewa po tyl-

yckim pokoju rozgazia si z koniecznoci sie stosun-

ków handlowych Rosyi z Prusami, wprowadzajc najbli-

szego ssiada, pruskiego porednika w europejskim han-

dlu, na miejsce opustoszae wyparciem Anglii; wiadomo
za, jak warto ma kada raz zdobyta w handlu po-

zycya, cho ju dawno min przyczyny, które odday j
w rce szczliwego zdobywcy ^^}.

Na gruncie kontynentalnego systemu, nawet wysokie

ca protekcyjne rosyjskich taryf z r. 1797 i 1810 wywie-

ray wzgldem Prus skutek przeciwny zamierzonemu ce-

lowi, wyprowadzay bowiem drog wszechmocnej kontra-

bandy ogromne sumy ze zrujnowanej Rosyi, do Prus albo

przez Prusy, na zachód Europy, skadajc w pruskich kie-

szeniach obfity osad wysokiego kurtau. Im szersze pole

dla przemytnictwa otwara wygórowana wysoko ce
przywozowych, tem wiksze zyski dostaway si ssia-

dowi, jedynie powoanemu do porednictwa tego rodzaju;

cz tego zysku pozostawaa tylko w rku wypróbowa-

nych w tem rzemiole fachowców, litewskich ydów, i nie-

odzownych w interesie wspólników, czynowników pogra-

nicznych amoni. Ile w handlowym bilansie pruskim zna-

czy ten wany czynnik, wida z opinii ówczesnych m-
ów stanu w Berlinie, mimo nieuniknionych braków sta-

tystyki urzdowej, która nie moga wykaza niezbitemi

cyframi, ile korzyci dawaa kontrabanda w stosunkach

handlowych z Rosy. Sam pruski minister Skarbu, Kle-

witz, musia w swojej argumentacyi posugiwa si nie-

pewnemi, przyblionemi cyframi, gdy przyszo mu dowo-

dzi, e w ogólnoci jakikolwiek traktat handlowy z Rosy,
choby najkorzystniejszy, jest dla Prus bez wartoci. Gó-
wn bowiem artery handlu pruskiego z Rosy bya pod-

ówczas rozlega kontrabanda, której wszelkie wzajemne
zobowizania wyrzdzay dotkliw szkod, nie pozwalajc,

bd co bd, pruskim wadzom patrze tak liberalnie na
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przemytnictwo po lewym brzegu Niemna, jak to wolno
im byo czynid, o ile adna konwencya nie wizaa Prus

z Rosy. W sporze o warto konwencyi przewayo
w Berlinie przeciwne zdanie, nie tak moe praktyczne

a bardziej nowoytne. Et haec facienda et Ula non ommit-

tenda ^^).

Zreszt nie o sam Rosy chodzio, a w obrbie jej

szerokich przestworów o tak zwane wpolskie gubernie«,

o Litw, która w ldowym handlu Prus z Rosy miaa
pierwszorzdne znaczenie. Niemniej wan pozycy w han-

dlowym bilansie pruskim stanowio Królestwo, ustalony

od dawna rynek pruskiego handlu, który dziery niemal

monopol na obszarze pruskich prowincyi z lat 1795—1806;

w stosunku za z Królestwem zawodziy coraz widoczniej,

od niedawna, co prawda, wypróbowane rodki starej, pra-

ktycznej polityki handlowej Klewitza. Odkd Lubecki zo-

sta ministrem, hydra rozwielmonionej kontrabandy tra-

cia jedne gow po drugiej, cho sam minister zalicza

przemytnictwo jeszcze w r. 1823 do »omiu« plag Kró-

lestwa. Nie darmo rozpocz od tego rzdy, e rozpdzi
cay personal nieszawskiej komory; rozpdzi — po od-

siedzeniu kary wiziennej, czem cign tak powszechne

oburzenie na siebie ^*).

W tym stanie rzeczy, odnowienie konwencyi r. 1818,

zerwanej jednostronnie przez Rosy, byo niezmiernie y-
wotn kwesty dla zrcznej, wiadomej celu, pruskiej po-

lityki handlowej. Po zerwaniu konwencyi, od kwietnia

do koca r. 1822 utrzymywao si jeszcze dogodne dla

Prus prowizoryum, w cigu którego mia przyj do skutku

nowy traktat handlowy. Miny jednak ju trzy kwartay,

od 1 stycznia 1823 nowa taryfa prohibicyjna nabraa mocy
obowizujcej, take i w stosunkach z Prusami, tymcza-

sem rokowania o odnowienie konwencyi nie rozpoczy
si nawet, w rzeczywistem tego sowa znaczeniu. Alopeus,

pose rosyjski, tumaczy si zawsze brakiem dostatecznych

instrukcyi, a berliscy mowie stanu byli niesychanie
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cierpliwi. Dwie byy gówne przyczyny tej cierpliwoci.

Jedn — owe sprzeczne opinie, w onie samego minister-

stwa pruskiego, co do wartoci jakiegokolwiek traktatu

handlowego z Rosy. Drug przyczyn bya wiadomo,
e stpio si ostrze ora, którym wywalczono szczli-

wie korzyci petersburskiej konwencyi r. 1818. Stpiona,

zuyta bro posza do magazynu dyplomatycznych ru-

pieci; now, równie skuteczn trudno byo na poczekaniu

wyszuka.
Ta bro nieoceniona w pierwszych latach po kon-

gresie wiedeskim, zardzewiaa, nieuyteczna, gdy w r.

1822 wznowiy si rokowania z Prusami — to bya kwe-

stya » polskich gubernii«, a zwaszcza Litwy, gubernii,

graniczcych z Prusami.

Monarchowie, którzy zawarli traktat z 3-go maja 1815,

nie mieli wprawdzie adnego prawa ani te adnego po-

wodu, domaga si wypenienia ))Wspaniaomylnych«

przyrzecze Aleksandra co do zczenia tych gubernii

z Królestwem. To wewntrzna jedynie sprawa, nie tyle

Rosyi, co rosyjskiej — rzec mona — sfery interesów,

sprawa pomidzy Aleksandrem a Polakami, którym

»Wskrzesiciel Polski« nie szczdzi uroczystych w tym
przedmiocie zapewnie. Inaczej jednak byo z zawi
spraw zagadnie ekonomicznych, które wypado uregu-

lowa wedug zobowiza traktatu, zobowiza w caem
tego sowa znaczeniu, midzynarodowej natury. One bo-

wiem wkraczay bezporednio w dziedzin interesów za-

równo Prus, jak Austryi, z t jedynie rónic, e byy
mniej lub wicej dla Austryi obojtne, dla Prus za sta-

nowiy rzecz wielkiej wagi, ze wzgldu na pruski han-

del z Litw. Jeli zatem król pruski nalega z takim na-

ciskiem na cise wypenienie tych zobowiza przez

Aleksandra, korzysta z niewtpliwego prawa, jakie mu
w tym wzgldzie dawaa jasna osnowa wiedeskiego

traktatu; jeli z emfaz odwoywa si, w osobistej z Ale-

ksandrem korespondencyi, do witoci zaprzysionych
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umów: broni tern samem pruskich interesów, cho bez

wtpienia, na dnie tak uroczystych zakl krya si nie tylko

rachuba, ale moe i wyrafinowana zoliwo ^^).

Wiedziano bowiem na pruskim Dworze, po kongresie

wiedeskim, jak okropn kul u nogi sta si dla Ale-

ksandra traktat z 3 maja 1815. Nie trzeba byo na to

szczególnej przenikliwoci; niebaczny twórca tego traktatu

sam odsoni swoje pit Achillesow w korespondencyi

z Fryderykiem Wilhelmem. Liczc na przyja, na uczu-

cie wdzicznoci, zdradzi si przed sprzymierzecem,

któremu tron ocali, tron i byt pastwa; w sam dziesit

rocznic bitwy pod Eilau, Aleksander napisa bagalny

list do Fryderyka Wilhelma, z prob o zatwierdzenie

konwencyi, której preliminarz by uoony pomidzy No-

wosilcowem a pruskimi penomocnikami. Im korzystniej-

sze byy warunki tej konwencyi dla pruskich interesów,

tem atwiej spostrzeg si dwór berliski, o co chodzio

Aleksandrowi: o ryche, natychmiastowe zakoczenie dra-

liwej sprawy, choby z zaprzepaszczeniem najywotniej-

szych interesów Królestwa, byle usun z midzynarodo-

wej widowni ))nieszczsn« kwesty polskich gubernii;

tam byy na ni obrócone oczy Europy, tam dotykay jej

si rce dyplomatów, jednej gazi rozrosego szeroko

drzewa subowej oligarchii nad New. W rkach dyplo-

macyi berliskiej by to wic atut pierwszorzdnej war-

toci. Król pruski nie zrozumia bagalnej proby; w od-

powiedzi zaklina tylko swojego zbawc, eby nie lekce-

way witoci zaprzysionych umów... co do Litwy,

tak, co do Litwy, uand a Farticle de la Lithiianie^ jak

si wyraa W. Ks. Konstanty. Z takim atutem w rku
nkano Aleksandra przez dwa niespena lata (1817, 1818),

by wykoata ukad o wiele korzystniejszy od umowy No-

wosilcowa z r, 1816. Berliscy dyplomaci dopili celu;

w ukadzie z 19 grudnia 1818 zapomniano o Litwie; oku-

piono jednak to zapomnienie takiemi korzyciami dla

handlu i przemysu pruskiego, z nieobliczon szkod dla
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Rosyi i dla Polski, e nawet przeciwnikom traktatów han-

dlowych z Rosy nie atwo byo dowie, jakoby i ten

traktat by dla Prus bez wartoci ... ^^).

Po zerwaniu traktatu, wród nowych negocyacyi,

rycho si pokazao, e w nowej grze dawny atut straci

wszelkie znaczenie. To, co przed kilku laty byo tak dziel-

nym rodkiem nacisku na Aleksandra — to teraz nie wy-

wierao ju adnego wraenia. Losy Litwy byy zdecy-

dowane; tu przed wilesk misy Nowosilcowa r. 1823

a tern bardziej ju po tej misyi, po ledztwie Filaretów,

kwestya stracia bya dawno sw zapaln draliwo z r.

1816, 1817, 1818, kiedy nawet — jak o tern gono mó-

wiono w koach dobrze poinformowanych — by wyzna-

czony termin poczenia Litwy z Królestwem i^). Dawniej

» Wskrzesiciel Polski« zmierza szczerze do tego celu,

a liczc si z trudnociami, których nigdy nie tai, nie

zna nadto wysokiej ceny, by tych trudnoci nie potgo-

wa wentylowaniem draliwej kwestyi na dyplomatycznej

widowni, z niemniej gronem niebezpieczestwem dla

swej wasnej osoby, jak i dla samej sprawy; w r. 1823

byo to obojtnem, czy mu z Berlina bd dokucza nie-

delikatnem przypominaniem zobowiza z r. 1815. Dies

Idss jetzt den aren kalt — z t zmian sytuacyi przy-

szo si pogodzi w Berlinie *).

Nie atwo byo obmyle inn a równie skuteczn

taktyk w nowem pooeniu, gdy hr. Alopeus, pose ro-

*) Z tego samego mniej wicej czasu (1822, 1823) datuj si
wprawdzie pierwsze kroki na drodze >wyodrbnienia« Litwy, w osta-

tniej, odmiennej fazie tego problematu politycznego (ob. wyej str.

279). Ta jednak faza kwestyi litewskiej nie sprawia Aleksandrowi

adnych niedogodnoci na midzynarodowej widowni, jak to byo
w r. 1816 i w nastpnych latach. Wówczas Aleksander móg na
kade przypomnienie kwestyi polskich gubernii odpowiedzie, bez

naraenia si na jakkolwiek kompromitacy, e niestety by zmu-
szony zaniecha swych wielkodusznych, zamiarów, poniewa znie-

wala go do tego obowizek walki z rewolucyjnym duchem Pola-

ków, w imi zasad w. Przymierza.
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syjski, zada bezwarunkowo swobodnego przewozu pol-

skich produktów do pruskich portów. Na nic si nie przy-

daa wypróbowana przyja tego dyplomaty; pose by
skrpowany cis instrukcy, któr otrzyma od samego
Cesarza, w przejedzie Aleksandra z Werony przez War-
szaw. Kilka tygodni trwao wahanie; dwa prdy cieray
si ze sob, ostrzejszy i agodniejszy. Zwyciy pierwszy.

Fryderyk Wilhelm przechyli si na stron polityki re-

pressaliów, i to jak najostrzejszych; trudno byo, co prawda,

dokuczy niemi Rosyi, za to jednak Królestwu grozia

nowa taryfa pruska najzupeniejsz ruin, odejmujc rol-

niczemu krajowi wszelk mono znonego zbytu rolni-

czych podów. Rachuba bya prosta. Zawiod repressalia

jako rodek nacisku w rokowaniach o traktat handlowy

z Rosy, to obejdzie si bez traktatu; w stosunkach han-

dlowych z Rosy zostanie kontrabanda, z Królestwem

take, dokd pruskie wyroby wprowadz przemytnicy,

gdy na odwrót, szkuty ze zboem nie dostan si kontra-

band do pruskich portów. W kadym za razie, jeli

repressalia zawiod, zostanie w zysku — dla skarbu pru-

skiego w zysku — wysokie co przewozowe, o ile polskie

zboe, bdzie pyn do Gdaska, si samej inercyi, jak

w dawnych czasach, mimo wygórowanej pruskiej taryfy.

Zostanie nadto w zysku ochrona interesów ekonomicznych

Pomeranii, Prus Wschodnich i Zachodnich, rolniczych kra-

jów, które od tak dawna lamentoway na wspózawo-

dnictwo Królestwa w handlu zboowym na batyckiem

wybrzeu ^^j.

Taka bya geneza synnej czy osawionej taryfy pru-

skiej z 10 kwietnia 1823. Byo to miae cicie, pod któ-

rem od jednego zamachu mia prysn gordyjski wze
kolizyi midzy interesami pruskiego handlu i niemowl-

cego przemysu Rosyi: cicie wymierzone na Polsk.

Kwietniowa taryfa pruska nakadaa nowy haracz 8 mi-

lionów zp. na przewóz zboa do Gdaska i Elblga; ha-

racz, który, co najmniej takiem samem brzemieniem mia
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spa na Litw, obciajc równie wysokiem cem prze-

wozowem spaw litewskich produktów, odwieczny spaw
do Królewca i do Kajpedy ^^) Odkd angielski rynek,

wskutek kornbillu, by dla ziem polskich niemal stracony,

ceny zboa spady tak nizko, e nad Królestwem i Litw
ju od lat szeciu zaczynao ciy grone pytanie, czy

opaci si spawia ziarno do pruskich portów, jeeli

znaczn cz nizkiej ceny pochonie pruskie co przewo-

zowe, zwaszcza, e reszt skromnego zysku przycho-

dzio dzieli si z Gdaskiem; prawo skadowe Gdaska
nie pozwalao bowiem polskim dostawcom zawiera bez-

porednich tranzakcyi z zagranic, z HoUandy lub ze

Szwecy, tylko za porednictwem miejscowych kupców ^o).

Zabójcza taryfa pruska z 10 kwietnia spada jak grom
na Królestwo, poród rozbudzonych nadziei, i to dosy
uzasadnionych, e rewizya pruskiej konwencyi przyniesie

znaczne znienie ca na przewóz do Gdaska, jeli nie

zredukuje go do rozmiarów skromnej opaty, zastrzeonej

w kongresowych traktatach. W Radzie Administracyjnej

Królestwa zajto si dyskusy, jakich j si rodków
obronnych. Jeden Lubecki nie straci równowagi ^i). Prze-

dewszystkiem owiadczy si energicznie przeciwko re-

pressaliom, ku którym Rada skaniaa si w pierwszej

chwili, pod rozpaczliwym naciskiem rozgoryczonej opinii.

Nie wierzy wcale w skuteczno repressaliów, chociaby

nawet zgodzono si w Petersburgu. Natomiast nie traci

wiary w znony, pomylny skutek dalszych negocyacyi

z Prusami, jeeli tylko z góry nie zabraknie nacisku,

trwaego i stanowczego nacisku na organa rosyjskiej dy-

plomacyi, by interesów Królestwa nie lekceway 22). Tym-
czasem j si najskuteczniejszych rodków, by Cesarza

przekona o trafnoci metody, któr zaleca w ubiegym
roku i na przyszo take zaleca. Poruszy wszystkie

dwignie, by podziaa na wyobrani i osobist ambi-

cy Aleksandra, skupi jego uwag, utrzyma na uwizi,

a tem samem naty w nim t »monarsz wol«, z któ-
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rej energicznym wyrazem wykonawca musia si w kocu
liczy.

Dwór petersburski nigdy nie by nieczuym na za-

chowanie si dwóch innych pastw rozbiorowych we
wszystkiem, co choby na dalsz met tyczyo si kwestyi

polskiej; w pierwszych za latach po kongresie wiedeskim
wiksza bya pod tym wzgldem draliwo, ni kiedy-

kolwiek. Traktaty wiedeskiego kongresu zapewniay Po-

lakom we wszystkich trzech zaborach wprowadzenie
i utrzymanie narodowych reprezentacyi i instytucyi, »król

polski« jednak denerwowa si kad koncesy swych
sprzymierzeców na rzecz polskiej narodowoci, szczegól-

nie, co prawda, ze strony Austryi, która mu tak rzadko

uprzykrzaa si pod tym wzgldem za ery Metternicha;

kady niewinny order lub tytu Tajnego Radcy, który

dosta si Polakowi, by w Petersburgu przedmiotem ko-

mentarzy ^s). Co do pruskiej taryfy, to dwór berliski nie

gaska ni bynajmniej Polaków, godzc wanie w naj-

ywotniejsze interesa Królestwa i litewskich gubernii, bez

adnych zgoa korzyci dla Poznaczyków, przy pewnej

jednak dozie odpowiedniej suggestyi mona byo do-

patrze si w niej czego innego, co Aleksandra wicej

nierównie mogo interesowa, ni Zote Runo Lancko-

roskiego w r. 1817, albo urzdy dworskie Stadnickiego,

Zauskiego i towarzyszy. Lubecki nie omieszka przedsta-

wi Aleksandrowi pruskiej taryfy w tem interesujcem

dla niego owietleniu. Stwierdzi wymownie, jak kata-

strof grozi Królestwu ten ))nieprzyjazny« krok pruskiego

rzdu, w jak niesychany sposób wyzyskuj nim Prusy

geograficzne swe pooenie; tym sposobem posta-

wi rzecz odrazu w wietle ciekawych uwag politycznej

natury, widzc w nim nie sam wyzysk polityki ekono-

micznej, ale jedno z rozlicznych ogniw politycznego sy-

stemu, obliczonego na dalsz met *). ))Nie jest to nic in-

*) W Berlinie znano wybornie cay tok argumentacyi, którym

Lubecki usiJowal obudzi ywsze zainteresowanie si Aleksandra
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nego jak nowy wyraz staej, konsekwentnej dnoci,
która przebija si zawsze w postpowaniu Prus wzgl-
dem Polski, a któr warto dokadniej pozna. Co do mnie,

jestem o tem najmocniej przekonany, e rzd pruski kie-

ruje si tu zazdroci wobec kiekujcego ju dobrobytu

w Królestwie Polskiem, bo sama nazwa Królestwa obudz
tyle pragnie albo nadziei poród wszystkich Polaków,

spraw kwietniowej pruskiej taryfy. Trudno byo istotnie o równie

wdziczny temat do indygnacyi na niegodziwo »polskich intryg«,

którerai tak czsto przepeniona korespondencya pruskiego konsula

w Warszawie i posa w Petersburgu, w czasie rokowa o odnowie-

nie konwencyi iandlowej. Nie przeszkadzao to jednak bynajmniej

tym samym pruskim dyplomatom dotyka tej samej delikatnej kwe-

styi, któr Lubecki poruszy z powodu ogoszenia kwietniowej ta-

ryfy, i to wanie w taki sposób, e i on sam nie mógby by znale
wymowniejszych argumentów na poparcie swoich »hipotez«, nad

przytoczenie niektórych ustpów ze wspóczesnych depesz jen. Schó-

lera albo konsula Schmidta. Có bowiem monaby wymyli pod

tym wzgldem wymowniejszego nad doniesienie Schólera z 6 hpca

1824 o rozmowie z Nesselrodem, równie znamienne ze wzgldu na

traktowanie kwestyi polskiej w Berlinie, jak w Petersburgu (po za

plecami »króla polskiego«). Scholer donosi: »Aus Allem, was er

sagte (Nesselrode, minister Spraw Zewntrznych) leuchtet hervor,

dass hier iiber die jetzige Angelegenheit noch nicht verhandelt ist

(t. j. o projekcie konwencyi, uoonym midzy Bernstorffem a Moh-

renheimem, ob. niej str. 336) und dass er im Voraus mit Grauen da-

ran denkt, sich wieder mit derselben befassen zu miissen. Schade

dass seine Bestimmungen in dieser Hinsicht von keiner Kraft sind,

sonst móchte die Behauptung des Fiirsten Lubeczky, dass ihm der

Besitz eines Ostseehafens durchaus notwendig sei, sehr bald auf die

einfachste und allen Russen von Einsicht genehmste Weise gelóset

8ein«. I Schmidt take nie móg powstrzyma si od rozmyla na

temat poczenia nadbatyckich portów i terytoryum Królestwa pod

pruskiem panowaniem. 5 stycznia 1824 pisa do Bernstorffa: »0b
ein solcher Fali nahe denkbar und dauernd sein kann, ob wir, wenn
er eintreten soUte, politisch wohl tun, Pol en zu ruinieren, dariiber habe

ich kein Urteil, nur ist meiner weniger Einsicht nach der voruber-
gehende Yorteil einer etw as erhohten Einnahme in unseren

Ostseehafen mit den zalreichen politischen, finanziellen und mer-

kantilischen Nachteilen, welche daraus erwachsen, in keinem Ver-

haltnisa. Schmidt by inteligentny. Przestrzega przed polityk han-

St. Smolka. 20
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CO nie s poddanymi Najjaniejszego Pana; albo te moe
Prusy pragn poprostu wskrzesi wspomnienie nieda-

wnych lat, gdymy pozostawali pod pruskiem panowa-

niem, i czyni to nie bez celu, eby wród ndzy, w któ-

rej nas chc pogry, wznieci al za pruskimi czasami.

Obie te hipotezy s mojem zdaniem równie prawdopo-

dobne, jeli rzuc okiem na przeszo i rozwa uderza-

jc rónic, z jak dzi Prusacy traktuj Poznaczyków,
Galicyan i Polaków z Królestwa i Cesarstwa« 2*).

W Lublanie jeszcze, gdy Lubeckiemu ofiarowano

tek ministeryaln, Aleksander nie oszczdzi mu kilku

przestróg; zna go wówczas od lat dziesiciu, niektóre

waciwoci jego temperamentu pozna bliej w cigu ro-

kowa o likwidacy. Midzy innemi ostrzega go przed

zbyt ostrym tonem w pisaniu ^5). Gdy chodzio o spraw
tak delikatn, jak stanowisko sprzymierzonego Dworu
pruskiego w draliwej kwestyi polskiej. Cesarz take bez

wtpienia uwaa, e mona byo cokolwiek zagodzi
ton tego pisma, przeznaczonego do odczytania »Królowi

Polskicc. Nie brako tam do przejrzystych aluzyi do b-
dów, popenionych przez dyplomacy rosyjsk, która ma-

coszem traktowaniem ekonomicznych interesów Królestwa

spycha kraj w przepa ndzy i tem samem moe w lu-

dnoci obudzi al za pruskimi rzdami... »Dobrze

mi Król powiedzia w Laybach, e nie chce, by domy-

lano si, czego chce, ale tylko egzekwowano, co jest

dlow, doprowadzajc Królestwo do ruiny, poniewa nieroztropnie

jest rujnowa kraj, którego powtórne opanowanie jest lub przy-

najmniej moe by celem pruskiej polityki. Zdawa sobie z tego

jednak spraw, e i takie nawet ordownictwo interesów Królestwa

moe mu zaszkodzi w Berlinie (ich weiss, was ich bei der dort

allgemein herrschenden Stimmung gegen Russland und Polen wag),
prosi zatem o wybaczenie, e omieli si o tem pisa, mia to sobie

jednak za obowizek, jako wierny poddany J. Kr. Moci króla pru-

skiego. Wyrazy podkrelone w przytoczonych powyej ustpach,

podkrelone s te w oryginaach depesz Schólera i Schmidta

(A. B.).
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poleconema ^6) — to równie jedno ze wspomnie Lu-

beckiego o lublaskich konferencyach z Cesarzem. Nie

poway si przypomnie obecnie sów tych Aleksandrowi;

nic o tem przynajmniej nie wiadomo. Mona je byo je-

dnak zastosowa w tej chwili, gdy gównie o to chodzio

w rokowaniach z Prusami, by Cesarz wol swoj monar-

sz wyrazi niedwuznacznie i nie pozwoli rosyjskim

dyplomatom domyla si jakiejkolwiek innej dyrek-

tywy — prócz wzgldu na rzetelne, ywotne interesa obu

pastw Aleksandra, bez lekcewaenia Królestwa.

Aleksander wysucha ze szczególn uwag politycznej

diatryby ministra, tak czsto przez swoj miao uprzy-

krzonego ministra, i nic wprawdzie ))W tej materyi« nie

odpowiedzia, — t. j. w politycznej materyi — zapewni
jednak Sekretarza Stanu, e gotów jest chwyci si rod-

ków jak tylko by moe najenergiczniejszych w obronie

polskiego handlu przewozowego do pruskich portów, cho-

ciaby nawet przyszo »wszelkimi sposobami, jakie tylko

dadz si zastosowa, nawzajem nka handel pruski, za-

równo w Rosyi, jak i w Królestwie «. Zgodnie z tem

owiadczeniem, nieraz, w toku dalszych rokowa, kaza
wyranie upewnia Lubeckiego, eby by zupenie spo-

kojny o interesa Królestwa ^'^). I przyzna trzeba, e
w r. 1823 i 1824 prusofilskie skonnoci gabinetu peters-

burskiego i jego wykonawców rozbiy si istotnie o nie-

zachwian wol monarsz, cho energia tej woli w ogóle

saba. Midzynarodowa za konstelacya moga wanie
w tych latach o wiele silniej przemawia za oszczdza-

niem sprzymierzonego ssiada, ni przed picioma laty,

podczas rokowa o nieszczsn konwency r. 1818, nie-

szczsn gównie z tego powodu, e bya szkodliwym na

przyszo prejudykatem, zszedszy z tej bezpiecznej po-

zycyi, z której mona byo skutecznie obroni interesa

Królestwa i litewskich gubernii.

Niedo byo jednak naty energi wmonarszej wolia;

Lubecki czuwa dwa lata z niesychanym wysikiem nad

20*
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utrzymaniem napicia tej energii, o ile to w oddaleniu

moliwe byo dla polskiego ministra; czuwa nad tem

z nieugitoci icie litewskiego uporu, z naraeniem wa-
snej osoby, a wreszcie zniecierpliwiony Cesarz kaza
go zawiadomi, e wyda ju ))Ostateczne« w tej sprawie

dyspozycye, od których nie odstpi, car U fau bien que

cela finisse... Mais repeiez cela encore^ dans Yotre cor-

respondance particuliere^ et au Lieutenan et d Lubecki —
taki rozkaz wyrany da ministrowi Sekretarzowi Stanu,

chcc ubezpieczy si raz na zawsze od dalszych naga-

bywa z Warszawy ^^). Byo to ju, co prawda, w osta-

tnim akcie przewlekej sprawy, w grudniu 1824, w prze-

dedniu jej rozwizania, pomylnego, ile si dao, dziki

wanie tym ostatecznym dyspozycyom Cesarza, przeciwko

którym on sam jeszcze obawia si remonstrancyi uprzy-

krzonego ministra.

Na razie, po ogoszeniu kwietniowej taryfy pruskiej,

zabiegi Lubeckiego odniosy tak podany skutek, e on

sam musia hamowa wojownicze usposobienie, nie tylko

w Warszawie, na Radzie Administracyjnej, ale i w Pe-

tersburgu; i tam przestrzega przed bezowocnemi repres-

saliami, nad któremi si zastanawia osobny komitet do

ukadów z Prusami, powoany do tej czynnoci przez Ale-

ksandra ^9). W skad tego komitetu wchodzio czterech

czonków: Nesselrode, póniej kanclerz Cesarstwa, od nieda-

wna, od ustpienia Capodistrii, jedyny przy Cesarzu kiero-

wnik rosyjskiej polityki zagranicznej; nowy minister Skarbu

Kankryn; Lambert, szef departamentu cowego — i Gra-

bowski, polski minister Sekretarz Stanu. »Wola monarsza«

musiaa objawi si niedwuznacznie, jeli tak silny wiatr

antipruski podniós si niespodzianie nad New. I w Bel-

wederze, nad Wis, odezwao si echo nieprzychylnego

usposobienia dla pruskich interesów, i to w W. Ks. Kon-

stantym, w którym Dwór pruski nigdy nie podejrzywa
nieprzyjaciela. Z Belwederu poszo do poselstwa rosyj-

skiego w Berlinie zawiadomienie, e naley ignorowa
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zupenie kwietniow taryf prusk w rokowaniach o kon-

wencj handlow: bez ogldania si na ten ))incydent«

prowadzi je dalej na podstawie instrukcyi, które hr.

d'Alopeus poprzednio otrzynia by z Belwederu ^% od

))Naczelnego Wodza polskiego wojska« *). Niemniej silnie

zaznaczy W. Ks. Konstanty sw solidarno z ywotnymi
interesami kraju wobec pruskiej taryfy, w odpowiedzi na

Office ministra spraw zewntrznych, za co mu Rada Admi-

nistracyjna Królestwa wyrazia gorce podzikowanie. Wy-
raono mu dziki »za askawo, z jak Dostojny Ksi,
stajc w obronie polskich poddanych J. C. K. Moci, ra-

czy sta si tumaczem tej gbokiej wdzicznoci, która

wzem nierozerwalnym czy Królestwo z przeznacze-

niami Cesarstwa, a zarazem wskaza jedyny sposób do-

prowadzenia negocyacyi do celu podanego«; tak stoi

w protokole posiedzenia Rady Administracyjnej z 14

padziernika 1823 '^^). Ten tytu do wdzicznoci Królestwa

zdoby sobie W. Ks. Konstanty w Brzeciu Litewskim,

skd datowa odpowied na not Nesselrodego w sprawie

negocyacyi z Prusami; w Brzeciu, na tych samych ma-

newrach polskiej armii i litewskiego korpusu, gdzie znaj-

dowa si wanie pod bezporedniem oddziaywaniem

))monarszej woli« brata. Tam w Brzeciu — nie od rze-

czy bdzie to przypomnie — cesarz Aleksander obszed

si tak brutalnie z »przyjacielem modoci«, tam zdecy-

dowa o dymisyi Czartoryskiego z kuratoryi wileskiego

uniwersytetu i aprobowa raport Nowosilcowa o ledztwie

Filaretów ^^). Kto wie, czy w tym wanie momencie, ta-

kie silne akcentowanie skutecznego poparcia ekono-

*) Instrukcja W. Ks. Konstantego dla Alopeusa {l'ordre de re-

garder le tarif prussien du 10 avril comme non avenu) wydana bya
w czerwcu 1823. »Dawniejsze instrukcye«, do których si W. Ksi
odwoywa w tym rozkazie, opieray si prawdopodobnie na memo-
ryale Lubeckiego z 29 grudnia 1822, w kadym za razie liczyy si
z opini Rady Administracyjnej, której ów memorya suy za dy-

rektyw. Ob. w drugiej czci: »Misya Mohrenheima«.
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micznych interesów » polskich poddanych« nie miao
nawet pewnego zabarwienia politycznego...

Wszystko zatem szo zrazu po myli Lubeckiego.

Ignorowanie kwietniowej taryfy pruskiej w negocyacyach

berliskich byo zupenie zgodne z zasadniczem stano-

wiskiem ministra, wedug którego nie naleao zgoa tego

faktu wciga w ukady, przyszoby bowiem okupi jego

cofnicie jakiemikolwiek ustpstwami na rzecz pruskiego

handlu, jak tego sobie wanie yczy rzd pruski. Wia-

doma bya nawet cena, za któr gotów by gabinet ber-

liski przyzna ulgi polskiemu przewozowi do pruskich

portów: ulgi znaczne, mniejsze lub wiksze, w miar wza-

jemnoci dla przewozu pruskich produktów, przez ca
Rosy — do granic chiskich. Na pozór, nic suszniejszego:

libr transit pour libr transit. Tylko e tej wzajemnoci
Prusy mogy domaga si jedynie do Mcisawia, do Ka
niowa, do Baty, do ostatecznych granic Rzeczypospolitej

Polskiej z r. 1772, jak Lubecki dla polskiego przewozu

da porczonej swobody do Gdaska i Elblga; ju ze

wzgldu na ujcie Niemna skonny by do pewnych kon-

cesyi, zgoa za nie roci pretensyi, eby polskiemu zbou
wywalczy swobodny przewóz do Hanoweru, lub zwa-
szcza do Nimwegen, do Akwizgranu ^3). To byo zasadni-

cze jego stanowisko; z niego bezwarunkowo ani na krok

nie odstpi, kadc silny nacisk na rodki, którymi nale-

ao z nieugit energi broni takiej zasady, na potg
Monarchy, którego jedno sowo starczy do obalenia pru-

skich zachcianek. W wywodach jego nie brak miaych
ustpów, na temat dotkliwej ujmy, jakiej dozna powaga

cesarza Aleksandra, jeli nie obroni skutecznie wasnego
dziea, postanowie wiedeskiego kongresu, pogwaconych
przez pastwo, które ))jemu jedynie byt swój zawdzicza«.

Nic niebezpieczniejszego, powtarza wiele razy, jak w rze-

czy tak zasadniczej jakiekolwiek zrobi ustpstwo; dowo-

dem konwencya z r. 1818; przyjdzie druga, trzecia

konwencya, a Prusy za kadym razem nowych bd -
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da koncesyi, i tak z czasem nie bdzie ani strzpu z ))nie-

przedawnionych praw«, jakie daj Polakom »uwicone
traktaty « (droits imprescripibles assures par des traies

sacres) ^^). Nieugity szermierz susznej a tak doniosej

dla polskiego spoeczestwa zasady, Lubecki liczy si
niemniej z praktycznymi wzgldami, z widokami modo-
cianej wytwórczoci Królestwa, szczególnie za tkackiego,

który ju wówczas zdobywa sobie zwolna przystp do

chiskich granic, a w pruskiem sukiennictwie znalazby

niebezpiecznego wspózawodnika. atwo poj, jak lada

szlachcic wcieka si na upartego Litwina, e przeszka-

dza Prusakom handlowa z Chiczykami, kiedy tak tanio

monaby kupi obalenie zabójczej taryfy pruskiej, swo-

bodny spaw pszenicy do Gdaska i Elblga. Lubecki

zawsze twierdzi, e minister Finansów i o jutrze powi-

nien »cokolwiek« myle. To ))jutro«, niedalekie, uznao
najzupeniej, e dobrze zasuy si krajowi, bronic Pru-

sakom dostpu do chiskich granic. W r. 1824 szy ju
wprawdzie i do Chin polskie wyroby sukienne i wnosiy
do kraju okoo dwóch milionów zp.; w poprzednim roku,

gdy Lubecki wanie rozpocz energiczn kampani prze-

ciw pruskiemu przewozowi, statystyka urzdowa nie ro-

kowaa jeszcze i takich rezultatów; w pi lat potem wy-

wóz polskiego sukna dosign cyfry 6.826.000 zp. i prze-

kroczy 7 milionów w r. 1830 ^^). Konkurencya Prus bya,

co prawda, w handlu z Chinami, tak samo niebezpieczna

dla Rosyi, jak dla Królestwa; jeli wic Komitet peters-

burski owiadczy si ju w lipcu 1823 bezwarunkowo
za odrzuceniem da w sprawie pruskiego handlu prze-

wozowego, kierowa si w tem wicej nierównie intere-

sem Rosyi, nili Królestwa ^^). Przed paru laty jednak,

przy zawarciu konwencyi z r. 1818, biurokracya peters-

burska i dyplomacya nie byy pod tym wzgldem tak

czue na interesa Rosyi ^'^). Moeby wic i w lipcu 1823

nie zdobyto si w Petersburgu na tak chwalebn energi

w odpornem stanowisku co do pruskiego handlu z Chinami,
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gdyby polski minister Skarbu nie mczy tyle w tym
przedmiocie i Cesarza samego i czonków komitetu pe-

tersburskiego, któremu polski Sekretarz Stanu odczytywa
Lubeckiego listy i memoryay.

»da od Prus cofnicia kwietniowej taryfy i w za-

mian adnych nie ofiarowa ustpstw !« — oto haso, któ-

remu Lubecki wywalczy w decydujcych koach niepo-

dzielne uznanie, w do krótkim czasie i bez szczególnych

trudnoci. Na t zasad zgodzi si w sierpniu Komitet

petersburski, w jej duchu postpowa W. Ks. Konstanty,

czuwajc z Belwederu nad dalszym tokiem sprawy. Byo
to wiele, jako zadatek na przyszo, na dalsz met; mao,
wicej, ni mao, dla zuboaego Królestwa, dla niezasobnej

Litwy, bo nad obu krajami nie przestawaa ciy pruska

taryfa, wskutek której niezgorsze zbiory r. 1823 miay
Prusom zapaci z polskiej kieszeni co najmniej ze 16

milionów niebywaego haraczu, po nad trybut dotychczas

opacany *). atwo byo kanclerzowi Cesarstwa zapowia-

da z emfaz, e zada kategorycznie odwoania przewo-

zowej taryfy, a w razie odmownej odpowiedzi zerwie

bezwarunkowo dalsze rokowania z Prusami. Dobrze to

wygldao, taka energiczna postawa w obronie interesów

))polskich poddanych J. C. Mocie
;
jeli jednak Prusy si

upr, jeli zakomi si ria te polskie miliony, pokrywajce
bd co bd 11^1^ ówczesnego pruskiego budetu wojsko-

wego: »polskim poddanym J. C. Moci« grozi bdzie nieba-

wem nieuchronne bankructwo. Susznie rozumia Grabowski,

w bezradnej melancholii: »jeli Prusy si upr, dalibóg

nie wiem, co z tego bdzie, w kadym razie nie wojna« —
*) Nadwyka w cle przewozowem, jak zboe Królestwa miao

opaca za dostp do portów pruskich, w stosunku do dawniejszej

taryfy, wynosia wedug taryfy z 10 kwietnia 1823, zp. 7.869.143;

co najmniej drugie tyle wynosia taka sama nadwyka w cle prze-

wozowem za zboe litewskich gubernii, spawiane do Królewca,

razem wic okoo 16 milionów zp. czyli conaj mniej okoo 2.600.000

talarów. Budet za królestwa pruskiego wynosi w tym czasie

(1820) 50.863.150 tal., z czego na wojsko przypadao 23 milionów.
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Rosyi z Prusami 38). Rosya nie miaa nic do stracenia;

wojna cowa — ta ostatecznie bya w toku ju od kilku

miesicy — dawaa si we znaki handlowi rosyjskiemu,

sferom kupieckim, umniejszaa dochody celne; to wszystko

byo jednak nieuniknione, o ileby Rosya nie odstpia od

prohibicyjnego systemu, na to za nie zanosio si zgoa

w r. 1823, w rok dopiero po jego wprowadzeniu s^). Pruska

taryfa obchodzia tylko Królestwo i w Cesarstwie »pol-

skich poddanych«. Minister Cesarstwa myla, e wicej dla

nich ju nie moe uczyni, jak pogrozi zaprzyjanionemu

mocarstwu, nie czem innem jak — utrzymaniem status quo^

który dla Rosyi, dla waciwej Rosyi by obojtny, skarbowi

pruskiemu dawa par milionów talarów rocznie — jednych

tylko Polaków doprowadza do ebraczego kija.

W tem pooeniu decydujc byo to rzecz, jak

bd prowadzone dalsze ukady. Lubecki wiedzia, jaki

kierunek naleao im wytkn i jak si wzi do rzeczy.

Tak, jak on sam w Berlinie doprowadzi do pomylnego
skutku rokowanie o likwidacy: energicznie, niezomnie,

z bezwarunkowem utrzymaniem zasady, której nie

wolno byo powici chwilowemu interesowi, bez nara-

enia ywotnych interesów kraju w przyszoci, a zara-

zem z takim zasobem zrcznoci, umiarkowania, iby
unikn kategorycznej odmowy na ultimatum w sprawie

cofnicia kwietniowej taryfy pruskiej. Po rosyjskim pole

w Berlinie nikt nie móg si spodziewa tych wszystkich

rzadkich zalet, zwaszcza jeli chodzio o interes Polaków.

Lubecki ba si najwicej niebezpiecznego, jak mówi,
))rozkawakowania« caej negocyacyi z Prusami, widzc
wanie typow »prusk metoda w deniu do takiego

rozczonkowania toczcych si rokowa, iby niektóre

punkta decydowano w Berlinie, midzy Bernstorffem

i Alopeusem, inne znów w Petersburgu midzy pruskim

posem Schoelerem a Nesselrodem^oj; do zagmatwania

sprawy niemao jeszcze przyczyniaa si wyjtkowa po-

zycya W. Ks. Konstantego, który dawa z Warszawy
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instrukcye Alopeusowi, wtajemniczajc o tyle tylko rzd
Królestwa w szczegóy negocyacyi, o ile mia do tego

ochot — i nie by w zym humorze. Jakkolwiek zatem
trudno byo zaufa gorliwoci Alopeusa, Lubecki nie prze-

stawa nalega, eby tok negocyacyi zerodkowa w Ber-

linie. Dlaczego? W Berlinie zawar konwency likwida-

cyjn, a nieszczliwy traktat handlowy z r. 1818 podpi-

sany by — w Petersburgu. Nie by to jednak zabobon

przesdnego Litwina; Lubecki, gdy nawet dowiedzia si
utworzeniu komitetu petersburskiego do pruskiej nego-

cyacyi, niedwuznacznie przestrzega przed niedyskrecy

dygnitarzy i sprzedajnoci ))biur« petersburskich, przez

które sekreta Komitetu mogyby si przedosta do pru-

skiego poselstwa *i). Zerodkowa zatem negocyacye w Ber-

linie, ale odsun od nich Alopeusa, powierzy je oso-

bnemu ))negocyatorowi«, zrcznemu a pewnemu, dajcemu
rkojmie, e dla interesu osobistego nie powici intere-

sów publicznych, dobrze obeznanemu z pooeniem ekono-

micznem Królestwa i litewskich gubernii: to by cel, do

którego zmierza Lubecki. Taka uchwaa zapada te je-

dnomylnie, na jego wniosek, w Radzie Administracyjnej

Królestwa, 14 padziernika 1823. Nie od niej jednak za-

leao wykonanie projektu; bya to jedynie ))opinia« Rzdu
i Namiestnika; wykonanie zawiso od decyzyi Cesarza,

od jego otoczenia, które^iu mogo by nie na rk takie

skupienie negocyacyi po za murami Petersburga, w rku
jednej — nie wiadomo jakiej — osobistoci. Wreszcie,

1 grudnia Aleksander przychyli si w zasadzie do wnio-

sku Lubeckiego; wybór pad na Mohrenheima ^^). Ten

Niemiec w rosyjskiej subie, sekretarz W. Ks. Konstan-

tego, w Warszawie zamieszkay, zi Mostowskiego, przez

to nie obcy polskiemu spoeczestwu, zna niezawodnie

jego potrzeby lepiej, ni Oubril, negocyator z r. 1818.

Instrukcye dla Mohrenheima wygotowano w Warszawie,

na same bowiem tylko interesa Królestwa
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rozcigao si jego penomocnictwo. W pocztku
stycznia Mohrenheim *) wyjecha do Berlina *3).

Diese Sendung ist ein empfindlicher Schlag fur den

Graf Alopeus — wta misya, to cios dotkliwy dla hr. Alo-

peusa« — pisa konsul Schmidt do Berlina 5 stycznia

1824**). Równoczenie za, w Petersburgu, Nesselrode

usprawiedliwia si przed Schólerem, e trzeba byo ko-

niecznie wysa osobnego negocyatora, poniewa Alopeus

dopuci si istotnie wielkich uchybie w swojem post-

powaniu *^). Wymowne to wiadectwa, e usunicie Alo-

peusa od dalszych negocyacyi byo ju samo przez si

*) Baron Mohrenheim pochodzi z rodziny austryackiej, od mo-
dych jednak lat pozostawa w rosyjskiej subie. »Ein osterreichi-

scher Abkómmling« — nazywa go Du Chet, konsul austryacki

w Warszawie (raport z 16 lipca 1820. A. W.), starajc si zwróci
uwag Metternicha, jak wan byoby rzecz pozyska tego wpy-
wowego czowieka dla Austryi. »Er besitzt das Zutrauen des K. Ale-

xander in einem hohen Grade, jene des Grossfiirsten im hochsten

Grade«. Ambasador austryacki w Petersburgu poleci te konsulowi,

zjednywa sobie »die Gewogenhait dieses ausgezeichneten Mannes,

weil seine Meinung sowohl hier, ais in St. Petersburg von grossem

Gewichte sei«. Stara si, ale napróno; nie udao si: »ich bin bei

weiten nicht auf dem Fusse einiger naheren Yertraulichkeit, in wel-

cher ich z. B. den kon. preussischen General-Consul Herrn Schmidt

bei ihm erblickte*. Potwierdza to najzupeniej sam Schmidt (raport

z 5 stycznia 1824; o bhzkim wyjedzie M. do Berhna) : »Meine sehr

genaue 10-jahrige Yerbindungen mit dem Herrn Baron und die voll-

standige Kenntnis seines Charakters und seiner Handlungsweise

lassen mich glauben, dass diese Wahl sehr zweckmassig ist...« Nie

byy to bynajmniej przechwaki; niemiecki baron by z pruskim wy-
chrzt rzeczywicie w bardzo cisych stosunkach. wiadczy o tem

list Mohrenheima (z Berlina) do Schmidta, w caem tego sowa zna-

czeniu kordyalny i przyjacielski (d. 5 lutego 1824, A. B.), którym te
konsul pruski natychmiast pochwali si przed swoim szefem. Wy-
mowniej jednak wiadcz o tem doskonae informacye Schmidta,

które móg mie jedynie od Mohrenheima. Równie cisy stosunek

czy wprawdzie Schmidta z Nowosilcowem, który by do krzywo

z Mohrenheimem; atwo jednak rozpozna, które informacye Schmi-

dta pochodz od Nowosilcowa, które za od Mohrenheima. Odkd
mianowicie utworzono przy W. Ks. Konstantym osobn sekcy mi-
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pewn wygran dla interesów Królestwa. I to sprawi

Lubecki, z dzieln zawsze, niezmordowan pomoc Gra-

bowskiego.

Rok 1823, od pocztku do koca wypeniony zacit
walk o byt gospodarczy Królestwa, zamkn si w sa-

mym kocu drug wygran obu polskich ministrów na

petersburskim gruncie. Pod dat 29-go grudnia 1823 og(j-

szono ukaz imienny do rzdzcego Senatu, o warszaw-

skiej jeneralnej ajencyi rosyjskiego ministerstwa Finan-

sów, ))dla uatwienia stosunków handlowych midzy Ce-

sarstwem a Królestwem« ^^). Tak okrelono cel tej nowej

nisterstwa Spraw Zewntrznych, na czele jej za stan Mohren-

heim (ob. wyej str. 280), konsul pruski móg coraz czciej zasu-

giwa si swojemu szefowi, przesyajc do Berlina rozmaite tajne

akta dyplomatyczne, raporta rosyjskich ambasadorów itp., które ko-

munikowano z Petersburga W. Ks. Konstantemu. Bernstorff wielce

te komunikaty ceni i wyraa za nie Schmidtowi wymowne uzna-

nie. Oto charakterystyka Mohrenheima, któr Schmidt podaje w przy-

toczonym raporcie: »Oeniony z córk ministra Mostowskiego, sfran-

cuziay, lubi mówi po francusku* (tak pisze te do Schmidta); »sehr

klug, fahig, offen, voll Ehrgeiz, will schnell und hoch steigen, hat

eine sehr grosse Idee von sich selbst, nicht an Widerspruch ge-

wohnt, ausserst empfmdhch, also leicht irritiert und sehr eitel; iibri-

gens gut und von dem lebhaften Wunsch erfiillt, in Berhn zu reus-

sieren...« Wedug Schmidta Lubecki by niemal w równie niedo-

brych stosunkach z Mohrenheimem, jak z Nowosilcowem. Do Gra-

bowskiego pisa Lubecki o Mohrenheimie 18 hpca 1823 (lettre osen-

sible): je n'ai aucune relaion avec ce fonctionnaire que lorsuHl

a a me transmetre les ordres de Son Altesse Impriale. Wybór Moh-
renheima na negocyatora (niepodany zapewne w oczach Lubec-

kiego) by zreszt wcale naturalny ze wzgldu na jego pozycy przy

W. Ks. Konstantym; by przecie szefem sekcyi ministerstwa Spraw
Zewntrznych do spraw Królestwa. Pose pruski w Petersburgu,

jen. Schóler, i na to ju jednak krzywo patrza, e negocyatora

upatrzono w Warszawie, a nie w Petersburgu; Nesselrode go uspo-

kaja, e Mohrenheim — to przecie nie Polak. Mimo to Schóler

raportowa do Berlina (11 stycznia 1824, A. B.): »Die Wahl des Herrn

von Mohrenheim ist sicher ein Werk der Polen«. Jak mao za Po-

lacy mieli powodu ufa Mohrenheimowi, wida z Pamitników A.

E. Komiana IL 118.
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magistratury w osnowie imiennego ukazu. Dla tego celu

bya ona istotnie tak samo obojtna, jak jej pendant w Pe-

tersburgu, taka ajencya polskiego ministerstwa Skarbu,

magistratura, której ustanowienia domagali si obaj polscy

ministrowie, »dla honoru«, jak si wyraa Stefan Grabowski,

))dla zasady«, jakby naleao powiedzie, dla stwierdzenia ró-

wnorzdnoci Królestwa i Cesarstwa w wzajemnym handlu.

Na stanowisku szefa warszawskiej ajencyi pozosta jenera

Lange, który w pierwszych tygodniach tego roku tak u-

miejtnie wizowa certyfikaty polskich urzdów, e ta ci-

sa kontrola ruszya paraliem wywóz polskich wyrobów
do Cesarstwa. W tem te bya caa wygrana, e sumien-

nego jeneraa zwolniono raz na zawsze od tak uciliwej
kontroli, a cay zakres dziaania nowej magistratury ogra-

niczono do czuwania nad interesami rosyjskiego han-

dlu w Królestwie. I Nowosilcow take mia powód do

»radoci « z umniejszenia ciaru, który w ostatnich cza-

sach przygniata barki wPana Senatora«. Nikt mu nie

móg wprawdzie zabroni prywatnych, tajnych donosów
na postpowanie skarbowych i administracyjnych wadz
polskich; odjto mu jednake wszelk ingerency w spra-

wy handlu pomidzy Królestwem a Cesarstwem. Gra-

bowski widzia w tem cenn zdobycz, e ustanie nareszcie

urzdowa korespondencya midzy Kankrynem a Nowosil-

cowem, w przedmiotach wzajemnego handlu. Jeszcze przed

ogoszeniem ukazu z 27 grudnia, Grabowski donosi Lu-

beckiemu z szczerem zadowoleniem, e na to mona li-

czy. »Nalegaem stanowczo — pisa — by raz ju zer-

waa si ta nieszczsna korespondencya z Nowosilcowem

i Langem w sprawach polskiego handlu. Przed dniem

1/13 padziernika nie mog tego uczyni; przyrzekli je-

dnak, e od tej daty, w stosunku z Langem, ogranicz

si tylko do interesów rosyjskiego handlu, do Nowosil-

cowa za nie bd zgoa odtd si zwraca, a tylko w ka-

dej potrzebie do mnie« (jako do Sekretarza Stanu) *^).

W tej jednej przynajmniej sprawie, minister Sekretarz
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Stanu odniós zwycistwo nad cesarskim komisarzem

w Warszawie, tym komisarzem, który w normalnych,

prawidowych stosunkach byby zbyteczn w ogólnoci

figur obok ministra Sekretarza Stanu przy osobie Mo-

narchy.

Sowem, w cigu zacitych walk roku 1823, zdobyto

dosy pewne rkojmie przeciw wszelkim szykanom, któ-

remi rzd petersburski stara si unicestwi ca warto
umowy z sierpnia 1822. Mniejsza ju o rewizy kilku po-

zycyi w polskiej i rosyjskiej taryfie, o podrzdne szcze-

góy, których ostateczne uregulowanie przecigno si je-

szcze w gb nastpnego roku. Od koca r. 1823 prze-

mys Królestwa mia w kadym razie otwart granic

wschodni, za nieznacznemi, skromnemi opatami, które

nie krpoway jego rozwoju; odtd móg rzeczywicie sta

si potn dwigni w ekonomicznem odrodzeniu Kró-

lestwa, »dwigni bogactwa«.

Móg albo nie móg. Móg — jeli go nie zabije

pruska konkurencya, jeli u zachodnich granic Królestwa

stanie dobrze strzeona baryera cowa, dla ochrony kie-

kujcej pomylnie wytwórczoci krajowej przed zalewem

zagranicznych towarów, pruskich albo nie-pruskich a id-

cych przez Prusy. To zaleao gównie — od rezultatów

misyi barona Mohrenheima.
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Dwignie bogactwa.

Polsce trzeba bogactwa dla utrzymania niepodlegoci...

Szkoda, e nie wiadomo, kiedy si odbywaa ta rozmowa
z Platerem ^). Chyba jeszcze nie w roku 1824; wówczas
daleko byo do tego, by marzy o bogactwie, kiedy mimo
przebysku jakich wtych nadziei, po ustaleniu stosun-

ków handlowych z Rosy, po wznowieniu negocyacyi

z Prusami, kwietniowa taryfa pruska spychaa nielitoci-

wie ubogi kraj w przepa nieuchronnej ruiny, jeli jej nie

odwróci pomylny skutek tej negocyacyi. Od dawna wpraw-
dzie myla Lubecki o dwóch potnych dwigniach, do

wydobycia kraju z tych przepaci ubóstwa, w które si
stacza, nie od dzi, nie od wczoraj. Nie traci czasu w sto-

licach Prus i Austryi, zwaszcza w Berlinie. Nim zosta

ministrem Skarbu, gubernator wileski wypracowa plan

Towarzystwa Kredytowego w Królestwie Polskiem, oparty

na pruskich wzorach. Z Wiednia za jeszcze, w korespon-

dencyi z Ignacym Sobolewskim, roztrzsa ywotn kwe-

sty zaoenia »Banku«, zamylajc t instytucy przysto-

sowa podobnie do berliskiego wzoru, z rónemi odmia-

nami, zaczerpnitemi z urzdze wiedeskiego Banku Na-

rodowego. W jednem i drugiem liczy si bacznie z wa-
ciwociami krajowych potrzeb, nie krpowany zgoa nie-

wolniczem naladowaniem wypróbowanych zagranicznych

wzorów. Zdawao mu si zrazu, e obie instytucy da si
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utworzy w niedugim czasie; im silniej by przekonany

o ich poytku i nieodzownej potrzebie dla dobra kraju,

tern prdzej pragn urzeczywistni gotowe w myli pro-

jekta. I w tych jednak dwóch sprawach dowiód, e umia
czeka, powcign niecierpliwo, byle od pierwszej

chwili obydwu instytucyom zapewni wszelkie warunki

rzetelnej ywotnoci, byle z góry ich nie skazywa na su-

chotnicze zaranie dziaalnoci, co niezawodnie podcioby
fatalnie cay ich rozwój. L'avenir fait tort au present —
mdra Lubeckiego maksyma.

Rycho zrozumia, e zaoenie Towarzystwa Kredy-

towego musi wyprzedzi, o par lat wyprzedzi ustano-

wienie Banku; musi mu utorowa drog w opinii i na

realnym gruncie ekonomicznych stosunków kraju. Póki

za nad Królestwem wisia miecz Damoklesa pruskiej ta-

ryfy, a szczególnie od kwietnia 1823 roku, gdy ten miecz

spad istotnie, podcinajc jedyn dotd artery handlu

krajowem zboem: przed skutecznem odbiciem takiego

ciosu, zaoenie tej zbawczej instytucyi byoby stao si
rzeczywistem nieszczciem., bez przesady — nieszcz-

ciem. Kwietniowa taryfa pruska zrujnowaa do reszty

zachwiany od dawna kredyt; gdzie go mia znale
rolnik, przygnieciony dugami, ratujcy si z dawna
moratoryami, gdy by naraz zmuszony produkowa ze

strat lub chowa wbezcenne zboe« na lepsze czasy.

W roku 1823 i 1824 rolnicze spoeczestwo Królestwa

byo bankrutem, w caem tego sowa znaczeniu, bez

nadziei ratunku, o ile »pozostanie pod pruskim ha-

raczem«, jak Lubecki zwyk mówi. Byo takim bankru-

tem, e ktoby mu chcia pomódz, nie czekajc pewnych
widoków wydobycia go z tej przepaci, byby mu tylko

poda zgni desk ratunku, coby musiaa prysn i zgu-

bi gincego. Musiaaby go zgubi, bo Towarzystwo Kre-

dytowe, zaoone przed r. 1825, odjoby wszelk wiar
w t jedyn kotwic, co moga okrt zbawi a przed tym
rokiem musiaa zawie.
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Bez przesady, cierpliwo Lubeckiego przed ukocze-
niem negocyacyi berliskiej — to moe jedna z najwi-

kszych jego zasug. Dopiero rezultat tej negocyacyi, po-

mylny czy niepomylny, móg o tyle wyjani ekonomi-

czne pooenie Królestwa, by albo wprost przystpi do

zaoenia Towarzystwa Kredytowego, albo jeszcze odoy,
a poród trwaej, nieustajcej wojny cowej z Prusami

znajd si inne ujcia dla handlu zboem — po za od-

wiecznym Gdaskiem.
Misya barona Mohrenheima miaa o tem rozstrzygn.

W Warszawie za, po za najbliszem otoczeniem

W. Ksicia, nikt pewnie nie przypuszcza, jak niepomylne
nastay od niedawna okolicznoci dla rozpocztych na

nowo negocyacyi. Lubecki bra zupenie na seryo zape-

wnienia Cesarza, e moe by spokojnym o skuteczne

ubezpieczenie ekonomicznych interesów Królestwa. Nie

waha si te proponowa niezmiernie energicznego rodka,

jeeliby w Berlinie odpowiedziano odmownie na danie
cofnicia pruskiej taryfy. Proponowa, ni mniej ni wicej,

jak odwoanie rosyjskich konsulów i ajentów handlowych

z caego terytoryum królestwa pruskiego, »a to w tym
celu, by ich obecno nie uyczaa niejako sankyi ucie-

mieniu poddanych J. C. Moci«; konsulów i ajentów

handlowych, nie posa rosyjskiego w Berlinie, rozumie si:

ten reprezentowaby dalej przy pruskim Dworze sprzy-

mierzony Dwór petersburski, a stosunki handlowe midzy
obu pastwami byyby zupenie zerwane 2). Przeciwny

i teraz z zasady repressaliom, widzia w swoim projekcie

nie co innego, jak chwilowy rodek nacisku, jeliby sabszy

sprzymierzeniec opar si silniejszemu, wbrew kongreso-

wym zobowizaniom, nie biorc zbyt na seryo niebywaej

energii potnego ssiada, a liczc po dawnemu na po-

parcie podobnych, sprzyjajcych czynników, jakim ju
tyle razy zawdzicza powodzenie w ukadach z Rosy.
Myl taka wydaa si Lubeckiemu tem mniej awanturni-

cz w ówczesnem pooeniu, e system prohibicyjny zry-

St. Smolka. 21
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wa istotnie lub co najmniej ogranicza nieznniernie sto-

sunki handlowe Rosyi z Prusami, waciwej Rosyi, wobec

czego chwilowe zastosowanie takiego energicznego rodka
nie grozio adnym uszczerbkiem rosyjskim interesom 3).

Braku logiki niepodobna zarzuci takiemu rozumowaniu;

by w niem jedynie brak dowiadczenia; w dyplomacyi

logika rzadko rozstrzyga, a sprawa nowej konwencyi bya
kwesty dyplomatyczn. By te pewien odcie tragizmu

w tym pomyle polskiego ministra Skarbu, z którym tak

nie w por wystpi, gdy rzeczy od niedawna tak przy-

bray posta, i cesarz Aleksander musia wanie za ja-

kkolwiek cen unika — dranienia Prus.

))Pogromca Napoleona«, twórca w. Przymierza, czu
si zupenie odosobnionym w tej Europie, któr uszcz-

liwi wyswobodzeniem z pod ))tyranii uzurpatora«. Czu
to coraz wyraniej, zwaszcza od weroskiego kongresu

r. 1822: by nietylko odosobniony, o ile poway si co-

kolwiek pomyle, coby nie byo zupenie w gucie Met-

ternicha, ale, co gorsza, skrpowany wizami, które sam
na siebie -naoy; sam skrpowa si w imi niezomnych
zasad w. Przymierza, odkd kanclerzowi austryackiemu

udao si z ich przdzy utka misterne pta i ubezwa-
dni niemi wnajchytrzejszego z Greków«... Te pta kr-

poway go tem boleniej, im duej przewlekao si po-

wstanie prawdziwych Greków, nie tyle chytrych, co nie

majcych nic do stracenia, którzy mu coraz wikszy spra-

wiali kopot sw rozpaczliw walk. Gdyby by móg
przypuszcza po wybuchu powstania, na lublaskim kon-

gresie, e ci przeklci »rozbójnicy« wytrzymaj tak dugo
napór tureckiego onierza — kto wie, czy byby wówczas
zgodzi si z Metternichem? Czy byby uzna, e powstanie

uciemionych wspówyznawców w Morei, to nikczemna ro-

bota zachodnich Jakobinów, bunt przeciw prawowitej

wadzy Sutana, jeden z objawów ycia tej samej hydry

rewolucyjnej, która dokazywaa we Woszech i w Hisz-

panii, której eb trzeba uci, gdziekolwiek si podniesie.
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by nie odrós we Francyi, w Niemczech, w Polsce i w Ro-

syi *). W cigu dwóch lat ))rozbójnik« urós na bohatera;

tak przynajmniej przebkiwano coraz goniej, nie tylko

wród Filhellenów, niemieckich czy angielskich, ale — co

gorsza — na odmiennem psychicznem tle, w ))witej

Rosyi«. Taka opinia utwierdzaa si coraz silniej w li-

cznych szeregach »wojennego stronnictwa«, w rosyjskiej

armii. Korpus oficerski wszdzie wzdycha do wojny; to

naturalne, nawet chwalebne. W Rosyi wicej, nili gdzie-

kolwiek, nie sam tylko duch bohaterski by zawsze dwi-
gni wojennego zapau; wysze szczególnie szare, starsi

jeneraowie, syci chway wojennej, cho nic nie mieli ju
do zyskania w jakiej nowej kampanii, raczej lka si
mogli zwidnicia zdobytych ju mozolnie wawrzynów: pra-

gnli zawsze wojny, nie tyle w ogniu nieprzyjacielskim, co

w biurach intendantury, w gorczkowym ruchu milionów,

pochonitych przez potrzeby wojenne, w którym sowitszy

nierównie, nili w pokoju, procent wpywa do galonowanej

kieszeni. Tem gorcej pragnli wojny, im liczniejszy by
midzy nimi zastp rónojzycznych kondottierów , aus

aller Herren Landem^ tsknicych do powrotu w rodzinne

strony, po korzystnem zlikwidowaniu wysokiej pozycyi

w gocinnej Rosyi. Powstanie greckie byo wod na myn —
tych patryotów, bo i lada »muyk« móg zapali si atwo
do witej wojny za wiar i dol wspówyznawców, za

ucinione przez Turków prawosawie; na tak wojn
nie mia si krzywi najgortszy mionik pokoju midzy
moskiewskimi kupcami, w obawie, e obrotom jego nie

bdzie bogosawi Kazanskaja Boja Matier\ jeliby

sarka bardzo na ciary wojenne ^). Dla »Samowadcy

«

nie bya to ju tylko kwestya honoru, ambicyi, dzy
sawy i utrzymania si na czele zbawionej Europy; dla

niego kwestya grecka zacza by kwesty ycia —
w ponurem wietle wspomnie marcowej nocy, w której

wstpi na tron. Niedawny bunt czugujewskich uanów
i awantura siemionowskiego puku — to byy wiee, wy-

21*
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mowne ostrzeenia, e tradycye XVIII wieku mog dzi
ody<5 w nowem wydaniu, a do postpu czasu wicej za-

stosowanem ^). Jedno byo lekarstwo: wojna, popularna

wojna za wspówyznawców; do tej wojny jednak nie

móg si zerwa bez wiaroomstwa, bez naraenia si na

to, e wyzwie przeciwko sobie ca Europ, któr niepokoiy

zaborcze tendencye polityki rosyjskiej, odkd, pomimo
wszelkich pokojowych zapewnie, ambasador rosyjski opu-

ci Konstantynopol.

Lubecki nieraz gorszy si, w cigu roku 1823, nie-

wdzicznoci tych Prus, które Aleksandrowi I byt zawdzi-

czay, a taryf kwietniow ciemiyy jego poddanych;

w memoryaach swoich przynajmniej nieraz ucieka si
do tych aluzyj, by przypomnieniem usug, oddanych Pru-

som przed pokojem tylyckim, podnieci do energii wzgl-
dem niewdzicznych sprzymierzeców Rosyi. Aleksander,

nkany kwesty greck i jej oddziaywaniem na opini

rosyjsk, niemniej czsto wspomina rok 1807 i pynce
ze prawa do osobistej wdzicznoci Fryderyka Wilhelma,

który jeden móg mu dopomódz w tem udrczeniu. Im
wicej bowiem czu si odosobnionym, im wicej si za-

plta w zobowizaniach, któremi Metternich opta go

w Lublanie, im bardziej ciyy mu te wizy w r. 1824-

cienione jeszcze na kongresie weroskim, po niemiaej

poprzedniej próbie rozlunienia*^): tem trudniej byo mu od-

zyska swobod ruchów w chwiejnym stosunku do Greków
i do Turcyi, z powodu energicznej postawy Anglii, która

gotowa bya najostrzejszymi rodkami stawi czoo wzro-

stowi Rosyi i rosyjskiego wpywu na Wschodzie Europy^),

Jeden król pruski móg swemu zbawcy z czasów jenaj-

skiego pogromu odda rzetelne, nieocenione w tym mo-

mencie usugi. On jeden móg podj si ze skutkiem po-

redniczcej roli, do której go wszystko powoywao: sta-

nowisko europejskie Prus, powane po wiedeskim kon-

gresie a nikomu jeszcze nie zagraajce w koncercie eu-

ropejskim, za granicami nieudolnie skleconej Rzeszy Nie-
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mieckiej, pooenie geograficzne, dajce pen rkojmi
bezstronnoci w obojtnej dla pruskich interesów, dalekiej

kwestyi wschodniej, w któr trzy inne pierwszorzdne

mocarstwa bezporednio byy wpltane ^). Prus i burbo-
skiej Francyi bya to rola; gos Fryderyka Wilhelma wi-
cej nierównie way w koncercie europejskim od Ludwika
XVIII; odkd ustay wszelkie wtpliwoci co do wrogiego

stanowiska Anglii, oba te gosy, zgodnie zczone, mogy
si zoy na siln przeciwwag przeciwko duetowi Au-

stryi i Anglii, który Metternich w kwestyi wschodniej ze-

spoli ^°). Celem pragnie cesarza Aleksandra by mandat
europejski do zbrojnej interwencyi w interesie greckich

powstaców; by ten mandat otrzyma, potrzebowa yczli-

wych usug obu pastw, Prus i Francyi, gotów da szcze-

rze wszelkie rkojmie, e nie dy do adnego podboju ^^).

Nie chodzio bowiem istotnie »najchytrejszemu z Greków«
o rozszerzenie rosyjskich granic, tem mniej o Greków,

których przeklina za ich powstanie; chodzio mu o siebie

samego, o wojn z Turcy, której nie móg dugo po-

wstrzyma, bez naraenia ycia i tronu*). Tak mu si przy-

*) Dlatego te takim ciosem by dla Aleksandra ów prawdziwy

coup de thedre Metternicha podczas drugiej seryi konferencyj pe-

tersburskich w r. 1825, gdy kanclerz austryacki podniós ide nie-

podlegoci greckiej, proponujc w tej sprawie równorzdne a soli-

darne wspódziaanie wszystkich mocarstw europejskich wobec Porty

Ottomaskiej. Na tem tle zrozumiaem zupenie staje si oburzenie

Nesselrodego wobec tej propozycyi, »pogwacajcej najistotniejsze za-

sady witego Przymierza*, w imi których zmuszono Aleksandra

do bezczynnoci, aby mu w stanowczej chwili wytrci or z rki,

zapobiedz wojnie Rosyi z Turcy, podnieci niezadowolenie w Rosyi

i zeskamotowa zasug Cara wobec uciemionych wspówyznaw-
ców. Ob. Ringhoffer, Ein Dezennium preussischer Orientpolitik 1821

— 1830 (Berlin 1897) str. 29, por. Metternich, Memoires, 2'e partie, lY,

206 nn. W miar potrzeby, powstacy greccy przestali by w oczach

Metternicha » rozbójnikami*, stanowicymi przedni stra rewolucyi

europejskiej, i zasugiwali na zaspokojenie uprawnionych de przez

utworzenie niepodlegego pastwa; lepiej, eby to pastwo stano jako

dzieo europejskich filhellenów, anieU jako przednia stra rosyjskiej
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najmniej zdawao. Nie bez wyrafinowanej te zoliwoci
oddawa Metternich wymowny iod zasugom Aleksandra

okoo utrzymania pokoju, gdy sam stara si wanie zjedna

Prusy dla swych widoków, wbrew równoczesnym zabie-

gom Cara. »Wiadomo — pisa w listopadzie 1823 — jak

rozogniy si w Rosyi umysy na gruncie kwestyi greckiej,

jaki dowód hartu da Cesarz (comhien U a fallu de fer-

me d VEmpereur)^ e zdoa odnie tryumf nad fermen-

tacy, któr ta sprawa tam wywoaa... « ^^).

W tym samym czasie, kiedy Metternich pisa te sowa,

w Petersburgu wayy si losy negocyacyi z Prusami; gdy

w Berlinie minister Bernstorff by w istnem obleniu,

Alopeus zjednywa go dla Rosyi, Zichy dla Austryi, wówczas
wanie wyjeda Mohrenheim do Berlina. Z inicyatywy

cesarza Aleksandra miaa zebra si w Petersburgu kon-

ferencya europejska w sprawie wpacyfikacyia Grecyi; na

niej spodziewa si Aleksander wykoata ów upragniony

mandat, któryby mu rce rozwiza i po kilku ostrych notach

dyplomatycznych pozwoli mu pchn wojska za Dunaj ^^).

Trudno byo o mniej korzystn por do rokowa o kon-

wency handlow, do której Prusy wielk przywizyway
wag. Wszystkie, co prawda, pastwa walczyy po kon-

gresie wiedeskim z cikiemi trudnociami, z powodu roz-

strojonych finansów; Prusy z wikszemi poniekd, ni oba

ssiednie pastwa, nie dla nadmiernego ciaru dugów,
które Austry i Rosy dotkliwiej przygniatay, lecz ze

polityki na Wschodzie Europy. Oburzenie Nesselrodego na ten nie-

spodziewany zwrot w polityce Metternicha wiadczyoby, e dyplo-

macya rosyjska zostaa niem zaskoczona. Jeeli jednak byo to tylko

oburzenie dyplomatyczne, jeeli w Petersburgu liczono si ju da-

wniej z moliwoci takiej niespodzianki, tem atwiej byoby zrozu-

mie gorczkowe denie Aleksandra do zdobycia sobie swobody
rucliów, celem rozpoczcia akcyi wojennej przeciw Turcyi; tem

wicej w takim razie musiao Aleksandrowi zalee w cigu r. 1824

na zjednaniu yczliwych usug Fryderyka Wilhelma III w tym celu,

na wspódziaaniu Prus i Francyi w jego widokach podczas konfe-

rencyj petersburskich.
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wzgldu na wyjtkowy moment, epokowy w historyi pa-
stwa; on rzeczywicie rozstrzygn o przyszoci pruskiej

potgi. Wszake dziesi lat temu byo to jeszcze trzecio-

rzdne pastwo o zbladej aureoli sukcesów Fryderyka II,

powikszone przelotnie rozbiorem Polski, zachwiane i cu-

dem niemal ocalone od wykrelenia z karty europejskiej,

zawsze dotd nieorganiczny zlepek niezespolonych jeszcze

terytoryów, obkrojony gruntownie w Tyly. Naraz stany
Prusy po kongresie wiedeskim na wysokoci drugorz-

dnego pastwa; z powikszonym niemal w dwójnasób ob-

szarem terytoryalnym, z rozlicznymi obowizkami, jakie

im narzucao to nowe pooenie, nie ustalone, a bez wszel-

kich gbiej ugruntowanych warunków siy, w lunej je-

szcze, niespojonej niczem budowie, która bya dzieem
przypadku i zaborczych instynktów ^*). W tem pooeniu,
dug pastwowy, który urós do 217 milionów, do wyso-

koci w czwórnasób przeszo wyszej od ogólnej sumy do-

chodów, przygniata Prusy ciszem brzemieniem, ni przy-

sowiowe dugi Austryi i Rosyi, mocarstw o ustalonym bycie

i o wikszych znacznie zasobach *), chroniczny za a ro-

*) Dug publiczny Prus wynosi w r. 1820 z wliczeniem nieo-

procentowanych pienidzy papierowych (11 milionów) i przejtych

przez pastwo dugów prowincyonalnych (okoo 26 milionów) ogó-

em 217 milionów talarów, budet za pastwowy 50.863.150 talarów.

Cyfry te podaje Stern, Geschichte Europas seit den Yertr^gen von

1815, II. 609, 610. Cyfry dugu i ogólnej sumy dochodów Austryi

i Rosyi znamy z r. 1830; czerpiemy je z tabeli, zamieszczonej w Ty-

godniku Petersburskim z r. 1830, Nr. 36. Wedug tych cyfr, dug pu-

bliczny Austryi by wówczas 5*6 razy wikszy od rocznego dochodu,

dug Rosyi za tylko o 2-2; midzy rokiem 1820 a 1830 oba pastwa
jednak zacigny znaczne poyczki, dug Prus za podany jest w tej

tablicy, zupenie niemal zgodnie z przytoczon powyej cyfr, w wy-
sokoci 216 milionów talarów. Zreszt naley pamita, e Austrya

uchodzia wówczas za pastwo, stojce nad przepaci bankructwa,

mimo wikszej od Prus wydatnoci si podatkowych, e wreszcie

ówczesny stan finansowy zmusza Austry do znacznej redukcyi

wojska, na któr Metternich tak narzeka ze wzgldu na powag,
monarchii, gdy budet wojskowy Prus przeciwnie rós nieustannie
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sncy z kadym rokiem deficyt by nierównie groniejszy dla

organizujcego si pastwa, ni dla Austryi i Rosyi *^).

Przyszo Prus, w tym epokowym momencie, zaleaa
nierównie wicej, ni kadego innego w tych czasach pa-
stwa, od ustalenia równowagi w budecie i podniesienia

siy podatkowej. Sprosta nowym zadaniom, wzmocni
sprysto administracyi i przez ni spoi konglomerat

wieych nabytków w jednolit cao z prowincyami sta-

ropruskiemi, a równoczenie udoskonala jedyn wówczas
wojskow organizacy, która miaa wici swój tryumf

po czterdziestu dopiero latach— oto haso ówczesnych Prus.

Jasno z tego zdawali sobie spraw pruscy mowie
stanu po kongresie wiedeskim; ich energia w podwi-
gniciu i ustaleniu pomylnoci pruskich finansów zawa-

ya w przyszoci pruskiej potgi przynajmniej tyle, co

zasady pruskiej organizacyi wojskowej i spryste wpro-

wadzenie tych zasad w czyn. Nie poskpi los Prusom,

co prawda, w tym przeomowym czasie, rzadkich, wyjt-

kowych talentów finansowych; pruska skarbowo — to

dzieo dwóch zwaszcza ministrów Skarbu, von Motz'a i Maas-

sena (1825— 1834), niepospolitych ludzi, którym ju nieraz

dosta si przydomek ))genialnych«, w sdzie dwóch na-

stpnych pokole. W r. 1823 i 1824, kiedy Lubecki broni

z takim wysikiem interesów Królestwa przed prusk ta-

ryf cow, ster finansów pruskich spoczywa jeszcze w praco-

witych, lecz dosy nieudolnych rkach Klewitza, wspópra-

cownikiem jego by ju jednak od lat kilku nie kto inny,

jak Maassen, twórca celnego systemu z r. 1818, z którego

urós z czasem niemiecki Zollverein^ jedna z najpotniej-

szych dwigni zjednoczenia Niemiec. W jego te rku
znajdowa si kierunek caej pruskiej polityki cowej i han-

dlowej, polityki, której znamiennym wanie czynem bya
taryfa z 10 kwietnia 1823. Im czciej za opaday rce
staremu Klewitzowi, im trudniej byo mu w tym czasie

boryka si z deficytem, którego nie potrafi usun, tem

energiczniej musiaa pruska dyplomacya wystpowa w roli
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wykonawczyni handlowo-politycznych wskazówek Maas-

sena, bronic zagroonej pozycyi, której przeznaczeniem

byo podtrzyma upragnion równowag w budecie ^*).

Maassen, urodzony nad Renem, od niedawna pruski

poddany, nie kierowa si chyba wcale nienawistnem

wzgldem Polski uczuciem, mimo to jednak Polska i Li-

twa nie miay, ze wzgldu na swoje najywotniejsze in-

teresa ekonomiczne, niebezpieczniejszego i zawzitszego

wroga. Istotnie bowiem, art. 29 wiedeskiego traktatu, za-

pewniajcy polskiemu zbou swobodny przystp do pru-

skich portów, by tak niemal zabójczym ciosem dla wscho-

dnich zwaszcza pruskich prowincyj, jak taryfa kwietniowa,

pogwacajca ten artyku z naruszeniem prawa narodów,

zabójcz bya dla Królestwa i Litwy. Rolnicze prowincye

Prus, przygniecione nie mniej od Polski ang-ielskim korn-

billem, walczyy rozpaczliwie z konkurency Królestwa

i litewskich gubernii, a duga i beznadziejna znika cen

zboa doprowadzaa je do ruiny, której Skarb pruski sta-

ra si zaradzi wydatnem wsparciem 3 milionów tala-

rów 1^); tak energicznych chwytano si wówczas rodków
dla ratowania wschodniopruskich rolników. Nie ujmowao
to bynajmniej susznoci wywodom Lubeckiego, e Prusy

nie maj prawa nakada tak wysokiego ca na przewóz

polskich produktów, co byo specyalnoci Maassenow-

skiego systemu; nie miay go tem bardziej, im energi-

czniej równoczenie protestoway przeciw »bezprawiu«

rzdu holenderskiego, który podobnie nka produkcy
roln i przemysow nadreskiej prowincyi, wbrew ja-

snym równie postanowieniom wiedeskiego kongresu

o swobodnej egludze na Renie ^^). Ze stanowiska su-

sznoci trafne byy drastyczne wywody Lubeckiego: ))Skd-

e Polska ma ze swojej kieszeni opaca od pruskiego

onierza, umarza dug publiczny pruskiego królestwa

i wyrównywa deficyty pruskiego budetu ?« Maassen nie

krpowa si wcale takimi skrupuami i da od pruskiej

dyplomacyi utrzymania taryfy, która Skarbowi dostarczaa
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podanych milionów, paraliujc równoczenie w interesie

pruskiego rolnictwa konkurency ssiednich krajów. Na
zarzut, e to bezprawie, odpowiada koniecznoci odwetu

za wprowadzenie systemu prohibicyjnego w Cesarstwie

i w Królestwie. Za znienie przewozowej taryfy, za t
ofiar, ze stanowiska pruskiego Skarbu, domaga si otwar-

cia granicy dla pruskich lub te przez pruskie rce prze-

chodzcych obcych produktów; stawa na stray ekonomi-

cznych interesów ludnoci a zarazem jej zagroonej siy

podatkowej. Przed kadym sdem rozjemczym wygraby
niezawodnie Lubecki, jeeli Prusom zaprzecza prawa do

jakichkolwiek ustpstw za proste wykonanie obowizuj-
cych traktatów ^^). Nie przed sdem rozjemczym jednak to-

czya si ta sprawa; w negocyacyi dyplomatycznej tytuy pra-

wne jednej i drugiej strony byy mao czem wicej, jak

zewntrznemi akcesoryami szermierki interesów, które nie

miay nic do czynienia z rdzenn istot przedmiotu nego-

cyacyi, z interesem ekonomicznym Królestwa i litewskich

gubernij. W rku gabinetu berliskiego negocyacya han-

dlowa r. 1824 bya cennym atutem, w przededniu konfe-

rencyj, na których mia si rozstrzygn los greckiego

powstania, a moe take — los Aleksandra I; tak wy-

obraa sobie Samowadca wszej Rosyi. Bo ut des, facio

ut facias — to odwieczne zasady prawne, któremi kie-

ruje si dyplomacya. Mohrenheim, wyjedajc z War-

szawy, nie by moe tak gboko wtajemniczony w arkana

dyplomacyi, dla których naleao nie drani pruskiego

Dworu; do byo wiedzie sekretarzowi W. Ks. Konstan-

tego, e ma by gitkim, e nie powinien by nieugitym,

jeli zobaczy, e na tem lub na owem ustpstwie w spra-

wie cowej taryfy zaley w szczególniejszy sposób berli-

skiemu gabinetowi...

Najpilniejszy czytelnik ówczesnych gazet nie móg
rozpozna si w tych dyplomatycznych arkanach. Przez

szczególn, niesychan istotnie niedyskrecy, dosta si
wanie do gazet w tym czasie okólnik Nesselrodego do
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gabinetów europejskich z 21 stycznia 1824, z propozycyami

w sprawie »pacyfikacyi« Grecyi^o); na to jednak, eby
z pomoc tego aktu zoryentowa si w sytuacyi, potrzebna

bya nierównie dokadniejsza znajomo tajemnic wspó-

czesnej dyplomacyi, ni o niej móg zamarzy polski mi-

nister Skarbu. Nic te Lubecki o tem wszystkiem nie

wiedzia, nie domyla si wcale, jak warto miaa, w tej

wanie chwili, dla jego »Króla« przychylno pruskiego

Dworu; gdyby móg si domyla, nie byby si wyrywa
z niewczesnym projektem odwoania konsulów, którym

Nesselrodego — atwo poj — wyprowadzi zupenie

z równowagi. Z tem wszystkiem, mimo tak jaskrawego

objawu gobiej naiwnoci, domorosy minister trafnie oce-

nia istotne jdro sprawy, bez wzgldu na chwilowe jej

pogmatwanie z pierwszorzdnymi interesami polityki za-

granicznej. On, tak szczery, tak gorcy zwolennik unii

Polski i Litwy z Rosy, nie zamyka bynajmniej oczu na

odwrotn stron medalu i miao, bez omówie pokazy-

wa j Aleksandrowi; odcicie obu rolniczych krajów od

pruskich portów nazywa po imieniu wielkiem nieszcz-

ciem. Cierpimy — mówi — za nieogldno przodków,

e dali si odeprze od morza; prusk polityk oskara,

e dy do wzbudzenia tsknoty za pruskimi rz-

dami. Niewiadomy arkanów, które dyplomacy rosyj-

sk zniewalay do umizgów w Berlinie, szczerze i bez

osony trafiajc w jdro rzeczy, roznieca w zdenerwowa-

nym Cesarzu refleksye i wtpliwoci: czy przecie warto

oddawa ywotne interesa Polski i Litwy na up niepe-

wnego ssiada; czy zamiast go pozyska, nie wysuguje
mu si niebacznie, ze swoj szkod, na gruncie kwestyi

polskiej; czy nie pracuje bezwiednie — pour le roi de

Prusse? By to czas, kiedy z kadym dniem rosa podej-

rzliwo nieszczliwego Monarchy, rosa wprost do cho-

robliwych rozmiarów; dlaczegó zaprzyjaniony Dwór ber-

liski mia sta po za krgami cieniów, które wszdzie
naokó rzucaa ta podejrzliwo? Bez europejskiego man-
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datu Aleksander lka si skoczy w wir wojny wscho-

dniej, czujc swoje odosobnienie, które naraz mogo prze-

ciwko niemu zgrupowa Europ, w obronie nietykalnoci

Turcyi. Na tem tle nie lekceway ssiednich apetytów.

A Sud-Preussen^ Neu-Ost-Preussen — te niedawno, przed

18 laty, pruskie prowincye, równe byy niemal poowie
caego obszaru Prus po wiedeskim kongresie; atwo zro-

zumie apetyt na co takiego, co kto ju raz by pokn
i co mu smakowao. W r. 1822, przed kongresem weroskim,
Aleksander ochód by chwilowo w zapale wojennym i znów
zawróci do witego Przymierza, po zotym mocie, zbu-

dowanym przez Metternicha z pomoc Anglii; wówczas
w Berlinie przypisywano to przestrogom W. Ks. Konstan-

tego, który jakoby ostrzega brata przed powstaniem w Kró-

lestwie, jeliby Rosya zawikaa si w wojn z Turcy ^^).

Prawda to czy nieprawda, podejrzliwo wkróla polskie-

go« doznaa bya wanie w r. 1821 silnej podniety wsku-

tek odkrycia tajnych zwizków w Królestwie i w Pozna-
skiem, z celem odbudowania Polski w granicach przed-

rozbiorowych, ledztwo za wykazao nietylko wybitny

udzia pruskich poddanych we wszystkich tych robotach,

lecz wykrya w Poznaskiem gówne ognisko caego sprzy-

sienia ^\ W poznaskich loach zdruzgotano wprawdzie

biust Fryderyka Wilhelma III; szczegó ten jednak, który

komu innemu byby moe wystarczy do rozprószenia

wszelakich wtpliwoci co do »prawomylnoci« pruskiego

rzdu, w podejrzliwym umyle móg raczej obudzi spo-

strzeenie, e biust króla pruskiego by przecie tolero-

wany przez czas jaki w tej konspiracyi... Bd co bd,
moe i pod tym wzgldem trudno byo Aleksandrowi po-

zby si wszelkich niepokojcych myli. Namiestnik po-

znaski, ks. Antoni Radziwi, oeniony z siostr stryjeczn

swojego króla, przemawia jednak inaczej do imaginacyi

Polaków, ni niepokany, niepopularny »ksi« Zajczek,

namiestnik »polskiego króla« w Warszawie, tego króla,

co protestowa ywo przeciwko utworzeniu polsko-pruskiej
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dywizyi, z polsk komend, o narodowych barwach ^s).

Wszystko to byy — »mary«; w hamletowskim nastroju

cesarza Aleksandra i takie nawet mary mogy czasami

oblec si w posta drczcych Harpii, jeeli dwór berli-

ski, niepomny obowizków wdzicznoci, ociga si i
mu na rk wród trosk ... o greckie powstanie.

W Zimowym Dworcu, w carskiej sypialni, na boga-

tym fryzie u stropu, widniay w paskorzebie epizody

z historyi Aleksandra Wielkiego 2*). Wszdzie Grecy

i Grecy... Niejedne noc bezsenn przeby tam Aleksan-

der, uoywszy si do snu po wieczornej audyencyi Ste-

fana Grabowskiego, pod wraeniem wywodów, które polski

minister odczytywa dosownie z listów warszawskiego

kolegi 25). Tak bywao te moe nieraz przed petersbur-

skiemi konferencyami r. 1824 i w przerwie pomidzy
pierwsz a drug sery tych konferencyi. Zawsze w tych cza-

sach yczliwe usposobienie pruskiego Dworu miao wysok
cen w oczach stroskanego Cesarza; im wysz — tem
atwiej wyrozumie gboki, denerwujcy al Cara do

sprzymierzeca, który móg swemu zbawcy odda usug
nieocenion, móg bez adnej trudnoci, bez naraania

siebie, a nie chcia. Nie po raz pierwszy paci mu zem
za dobre, nie ze zoci przecie wrodzonej, ale jak gdyby

mia w tem pewn rachub, e troski gryzce Cara, nie-

bezpieczestwa, w których Aleksander si wika — to

zysk, wygrana pruskiej monarchii, na dalsz met nieza-

wodna wygrana...

Czy w takich bezsennych nocach wiee wraenie
wymownych memoryaów polskiego ministra Skarbu nie

oddziaao silniej na przeczulone nerwy Aleksandra I?

Moe go ostrzegao, e przecie niebezpiecznie okupywa
yczliwo pruskiego Dworu zupenem zaprzepaszczeniem

ekonomicznych interesów Królestwa? Moe pod tem wra-

eniem »król polski« odczuwa gbiej rozpaczliwe pooe-
nie Polaków i nie móg im si dziwi, jeeli pod na-

ciskiem pruskiej taryfy zatskni do pruskich rzdów?
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Wyda Królestwo na up pruskiego Skarbu, przysta

na utrzymanie taryfy z 10 kwietnia — to byo zatem bez-

warunkowo wykluczone z programu, pomimo wszelkich po-

kus, by sobie w tym momencie zjedna przychylno
Fryderyka Wilhelma. I to ju byo wiele, w ówczesnych

okolicznociach, i w tem niemaa zasuga Lubeckiego.

Ale da bezwzgldnie swobodnego przewozu do pru-

skich portów, wedug osnowy wiedeskiego traktatu —
da i w zamian za to nic Prusom nie ofiarowa: taka

postawa bya jeszcze moliwa w pocztku roku 1823,

gdy Aleksander w tym sensie wyda w Warszawie in-

strukcye rosyjskiemu posowi przy pruskim Dworze. Pod
koniec tego samego roku, w przededniu konferencyi, zwo-

anej do Petersburga, byoby poprostu szalestwem, sta-

wia takie dania i równoczenie prosi króla pruskiego

o skuteczne poparcie rosyjskiej polityki na konferencyi.

Ulgi zatem, jakie tylko da si wyjedna, najwiksze ulgi

w pruskiej taryfie, redukcya tej taryfy w pozycyach naj-

dotkliwszych dla polskiego rolnictwa: to cel, który na tle

ówczesnej sytuacyi europejskiej musia przywieca Moh-

renheimowi w nieatwej misyi ^s). Ambitny sekretarz Cesa-

rzewicza przyj chtnie t misy, bo wpragn wzbi si wy-

soko« —jak twierdzi jego przyjaciel, pruski konsul w Warsza-

wie. Móg si zasuy, jeli jakie ulgi wyjedna dla Kró-

lestwa, a Dworu pruskiego nie zrazi do Cesarza, berli-

skiemu gabinetowi zbytecznie nie dokuczy. e za darmo

w Berlinie nic nie dostanie, to byo jasne; za ulgi w pru-

skiej taryfie naleao koniecznie co ofiarowa...*).

*) O ile Mohrenheim móg by dokadnie wtajemniczony w plany

Cesarza co do upragnionych naówczas usug berliskiego Dworu na

petersburskich konferencyach, trudno to rzeczywicie osdzi.
W kadym razie by dobrze zoryentowany co do kierunku polityki

cesarza Aleksandra w kwestyi wschodniej, a tem samem i co do

wartoci, jak mogy mie dla gabinetu petersburskiego des bons

offices berliskiego Dworu w tej kwestyi. Z Petersburga komuniko-
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W tym duchu dziaa Moirenieim w Berlinie i w tym

te duciu wypad projekt konwencyi, któr podpisa we-

spó z Bernstorffem 22 kwietnia 1824. Rzd pruski przy-

sta na nieznaczne znienie ce przewozowyci; znaczne

czy te nieznaczne — to zaleao od indywidualnej opinii,

jak kto t znik osdza, z uwzgldnieniem trudnoci,

które tkwiy w ówczesnem pooeniu, w przededniu kon-

ferencyi, majcych decydowa o kwestyi greckiej. Mohren-

wano W. Ks. Konstantemu wszelkie waniejsze akta dyplomatyczne,

które mu byy potrzebne do ocenienia sytuacyi; te akta za prze-

chodziy wJanie zawsze przez rce Mohrenlieima albo te po-

zostaway w kopiach pod jego kluczem. Trudno zatem przypuci,
eby Mohrenheim nie znal aktów z r. 1821 i 1822 (ob. przyp. 9),

które odsaniaj nam zabiegi gabinetu petersburskiego o wspódzia-

anie Prus z Rosy w kwestyi wschodniej (noty Nesselrodego z 21

czerwca i 21 wrzenia 1821, berliski protokó z 14 marca 1822);

jeszcze trudniej przypuci, eby nie by wtajemniczony w wiee
pod tym wzgldem starania, po zjedzie Cesarzy w Czerniowcach,

odkd polityka zagraniczna gabinetu petersburskiego stana pod

znakiem zabiegów o mandat europejski do pacyfikacyi Wschodu.

Niewiadomo tylko, czy Mohrenheim móg si domyla istotnej spr-

yny tego kierunku zagranicznej polityki Aleksandra; czy miano-

wicie zdawa sobie z tego spraw, o ile to byo wan rzecz,

osobicie obchodzc Cesarza, by taki mandat sobie wyjedna,

a to z pomoc Prus (ob. wyej str. 325). Natomiast mona to

uwaa za rzecz bezwarunkowo pewn, e W. Ks. Konstanty
by najdokadniej wtajemniczony w te osobiste motywa
ówczesne] polityki Aleksandra; jeli w jakich materyach nie byo
midzy nimi tajemnic, to w kwestyi osobistego bezpieczestwa Ce-

sarza i w przedmiotach, czcych si z t kwesty. Warto tu za
przypomnie, e Aleksander ju za ostatniem widzeniem si z W.

Ks, Konstantym, na manewrach w Brzeciu (ob. wyej str. 309), mia
gotowy projekt konferencyi petersburskich i swojej taktyki na tych

konferencyach, wprost z Brzecia bowiem wyjecha do Czerniowiec

na zjazd z cesarzem Franciszkiem. Dyrektywa postpowania w Ber-

hnie dana za bya Mohrenheimowi przez W. Ks. Konstantego. Je-

eli zatem Cesarzewicz nie wtajemniczy moe Mohrenheima w isto-

tne motywa polityki Cesarza — bya to nadto draliwa kwestya —
w kadym razie musia mu jasno wytumaczy, w j a k i m sto-

pniu zaley gabinetowi petersburskiemu na przychylnem usposo-

bieniu berliskiego Dworu i gabinetu.
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heim by niezawodnie rad z swego dziea; kwietniowa

taryfa pruska z przeszego roku nakadaa na aszt pol-

skiego zboa, bez jakiejkolwiek rónicy, co przewozowe
w kwocie 10 talarów, on za dla yta wyjedna znienie

ca do 4 talarów, dla wszelkich innych gatunków zboa
do 2 talarów. Bya to wprawdzie uciliwsza taryfa od

przedostatniej, z r. 1821, tamte jednak ogoszono jeszcze

za czasów obowizujcej podówczas konwencyi z r. 1818*),

w nowej za Prusy chciay mie pewn kompensat za

wszelkie uciliwoci rosyjskiego systemu prohibicyjnego

z r. 1822. Co najwaniejsza jednak, Mohrenheim zeszed

by najzupeniej z jedynej drogi, która wioda istotnie do

celu podanego; nie odczy kwestyi przewozu do pru-

skich portów od interesów wzajemnego handlu, a tem
samem da Bernstorffowi sposobno dania odpowiednich

koncesyi, w zamian za ulgi, nieznaczne ulgi, jakie rzd
pruski gotów by przyzna Królestwu w taryfie tranzyto-

wej, w porównaniu z kwietniow taryf przeszego roku.

Te ulgi zatem przyszoby do drogo okupi koncesyami

rozmaitego rodzaju, które handlowi i przemysowi pru-

skiemu niemae rokoway korzyci, z wielkiem, gronem
niebezpieczestwem dla przemysowej wytwórczoci Kró-

lestwa, a nawet nie bez ujmy dla rosyjskiego przemy-

su 27).

*) Wedug taryfy pruskiej z 25 padziernika 1821 (Gesetz-Samm-

lung fiir die kón. Preussischen Staaten, 1821, str. 169, Nr. 675) co
przewozowe (do pruskich portów) wynosio: od yta (aszt = 60 korcy)

1^2 tal, od pszenicy S'/* tal., od innych gatunków zboa ^4 tal.,

1^/4 tal., 3 tal., (owies — jczmie — groch itp.). Zyto zatem (naj-

waniejszy artyku wywozowy) miao wedug umowy podpisanej

przez Mohrenheima opaca co o wiele wysze, nili wedug da-

wniejszych taryf, to samo znacznie wyszem cem obciono owies

i jczmie, tylko co na pszenic zniono niemal o poow. Wi-
doczna tu protekcyjna tendencya pruskiego rzdu ze wzgldu na

interesa wschodnich, rolniczych prowincyi pruskich, które produko-

way yto, owies i jczmie na eksport, gdy polska pszenica nie

dotykaa ich interesów w handlu zboowym z zagranic.
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Protokó berliski z 22 kwietnia 1824« doszed do

wiadomoci warszawskiego rzdu dopiero w poowie ma-

ja ^s); taki by oficyalny tytu aktu dyplomatycznego,

w którym Mohrenheim stwierdzi swoim podpisem przy-

jcie propozycyi pruskiego rzdu, z zastrzeeniem ratyfi-

kacyi przez Aleksandra. Ratyfikacya Fryderyka Wiliielma

bya ju z góry zapewniona, poniewa na protokole znaj-

dowa si podpis pruskiego ministra Spraw Zewntrznych,

który we wszelkich szczegóach negocyacyi odnosi si
wprost do króla; w Berlinie liczono na to, e w Peters-

burgu sprawa ratyfikacyi nie napotka wielkich trudnoci,

zarówno ze wzgldu na sytuacy europejsk jak i na

osnow rozlegego penomocnictwa, którem by wyposa-

ony rosyjski negocyator ^s). Nie darmo jednak by w Bel-

wederze od niedawna osobny departament do Spraw Ze-

wntrznych; projekt nowej konwencyi nie móg wprost

odej z Berlina do Petersburga, musia przej po drodze

przez rce W. Ks. Konstantego.

Cesarzewicz odda rzecz do opinii Rady Administra-

cyjnej; trzy posiedzenia Rady, 3, 19 i 22 czerwca zaja
dyskusja nad tym elaboratem. Nie przyszo jednak do po-

rozumienia; im duej dyskutowano, tern jaskrawiej obja-

wiaa si rozbieno opinii, i co do treci umów z 22

kwietnia, i co do planu dalszego postpowania w nego-

cyacyi z Prusami. Nie byo wreszcie innego sposobu za-

koczenia tej sprawy, jak zestawi rozmaite opinie i bez

adnej uchway przesa W. Ksiciu. Takiem postpowa-
niem sam rzd Królestwa wyrzeka si przyznanego mu
wpywu w najywotniejszej dla kraju kwestyi ekonomi-

cznej.

Co dziwniejsza, e taka zacita walka toczya si nie

o rzecz sam; zgoda bya powszechna, e niepodobna za-

leci Cesarzowi umowy Mohrenheima do ratyfikacyi. Na-

wet Mostowski, te Mohrenheima, zdoby si tylko na

par niemiaych uwag w obronie dziea wasnego zi-

cia; nawet sam Nowosilcow — na pierwszej przynaj-

St. Smolka. 28
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mniej sesyi, 3 czerwca — nie wyrzek ani jednego sowa
za projektem nowej konwencyi, uradowany niepowodze-

niem rywala, któremu zazdroci aski W. Ksicia. Lube-

cki móg tryumfowa po pierwszem posiedzeniu, widzc,
e caa Rada, z rzadk solidarnoci, przychylia si, do

jego opinii, któr obszernie umotywowa. Rónica zda
objawia si jednak na drugiem ju posiedzeniu, w dy-

skusyi nad protokoem poprzedniej sesyi, — protokoem,

który Lubecki sam zredagowa, jak to nieraz ju czyni, by

jasno, z naleytym naciskiem, uwydatni swe stanowisko

i uzasadni logicznie wszelkie argumenty, przemawiajce

za odrzuceniem Mohrenheimowskiej umowy. Wówczas to,

jak gdyby za dotkniciem ródki czarodziejskiej, nast-

pia zupena zmiana dekoracyi. I Nowosilcow i wszyscy

ministrowie albo czonkowie Rady, którzy zdawna przy-

wykli byli zgadza si ))bezwarunkowo« z Penomocnym
Delegowanym Jego Cesarskiej Moci — wszyscy, jak je-

den m, powstali przeciw redakcyi Lubeckiego, ganic

ostro wyrae, dajc ich zagodzenia. W tej za d-
noci do zagodzenia tonu zapdzili si tak daleko,

e w odmiennej redakcyi przez nich proponowanej, wszyst-

ko, co byo czarnem przed dwoma tygodniami, bielao do

niepoznania. Trudno byo reasumowajednomyln uchwa
poprzedniej sesyi, niepodobna po dwóch tygodniach owiad-

czy si za umow, której szkodliwo wszyscy uznali.

Tylko przez zagodzenie tonu starano si rzecz tak

obróci, e Rada owiadczaa si wprawdzie przeciw ra-

tyfikacyi umowy z 22 kwietnia, telle giCelle es^ nie nale-

gaa jednak na odrzucenie jej zasadniczych punktów,

o ileby w nich zaszy niejakie modyflkacye. I co do gra-

nic owych modyfikacyi podzielone byy opinie. Niektórzy

czonkowie Rady — »Sta« Grabowski, Kossecki, Rauten-

strauch — mieli tak skromne wymagania, e redakcya

przez nich proponowana równaa si waciwie przyjciu

Mohrenheimowskiej umowy.
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Der linanzminister hat volle drei Slunden gesprochen

und die Construcion seiner Lungen ist nich weniger be-

wunderungswurdig ais die seiner Phrasen und die Spitz-

findigkei seiner Ansichen — » Minister Skarbu mówi
przez cae trzy godziny i niewiadomo co wicej podzi-

wia: budow puc Ministra czy te frazesów albo kr-

tactwo jego argumentów... « Tak pisa Schmidt do Berli-

na o posiedzeniu Rady Administracyjnej z 19 czerwca

1824. Raportowa zarazem, jakich chwyci si rodków,

aby ))sparaliowa z wol jednej parlyi, a zaradzi brako-

wi energii (czyli raczej tchórzostwu) po drugiej stronie«,

dem ublen Willen der einen Parhey zu begegnen und der

Lauigkeit (eigentlich Feigkeit) der anderen nachzuhelfen.,.

Nie askaw by konsul pruski tym razem na staych za-

uszników Nowosilcowa: nie mogli, nie umieli znale
sposobu, jakby, sans phrase, bez jakichkolwiek zastrzee,

zmieni z gruntu opini w przecigu dwóch tygodni; to

Schmidt nazywa ))tchórzostwem«, Fetgheit...^^).

Jakim sposobem dokona si ten zwrot w onie pol-

skiego rzdu, to odsaniaj nam równie raporty Schmidta.

7 czerwca pisze, e »pan von Nowassilzoff, od dawna ju
nieprzyjanie usposobiony dla pana von Mohrenheim,

owiadczy si za odrzuceniem protokou beriskiego«.

21 czerwca stwierdza, e Nowosilcow od niejakiego czasu

urós niezmiernie w asce zarówno u Monarchy jak i u

Wielkiego Ksicia, durch die Fuhrung der Unersuchung

gegen die geheimen TJmtriehe in Wilna; konsul mia so-

bie zatem za obowizek pozyska starego przyjaciela dla

obrony protokou z 22 kwietnia... meine langjdhrige Ver-

bindungen mit ihm zu benuizen... Do byo jednej roz-

mowy; Schmidt nawróci zupenie Nowosilcowa. Peno-

mocny Delegowany J. C. Moci wybiera si do Peters-

burga, przyrzek zatem Schmidtowi kruszy w stolicy ko-

pi za Mohrenheimowsk umow, obieca opozycy Lu-

beckiego wystawi Cesarzowi w wietle najzwyczajniej-

szej ))polskiej intrygi«, która nie ma nic innego na celu,

22*
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jak porónienie Rosyi z Prusanmi. Tymczasem za ))Sta«

Grabowski, Kossecki, Rautenstrauch, cho nie z tak ener-

gi, jakiej sobie Schmidt yczy, speniali w Radzie po-

susznie wol Nowosilcowa. Na trzeciem posiedzeniu przy-

szo wreszcie do starcia, i to ostrego, midzy Lubeckim

a samym Nowosilcowem. Lubecki by ju wówczas zu-

penie odosobniony; wszyscy, nibyto pod pozorem wago-

dzenia tonu«, przechylili si mniej lub wicej ku stano-

wisku Mohrenheimowskiej umowy. Ustay zatem dla Lu-

beckiego wszelkie skrupuy. Na pierwszem posiedzeniu

wystpowa z pewnem umiarkowaniem; kierowa si pe-

wnymi wzgldami delikatnoci, nietylko wobec tecia ne-

gocyatora, ale liczy si take z innymi kolegami, wie-

dzia bowiem, e ceni sobie przychylno Mohrenheima,

ulubieca Cesarzewicza, co »pragn wzbi si wysokoa

i mia po temu wiele warunków. Dlatego — jak to sam
twierdzi — »menaowa<( z pocztku i Mohrenheima i jego

dzieo, w sowie i w pimie, w przemówieniach i w swej

redakcyi protokou sesyi z 3 czerwca. Widzc jednak

raptown zmian w opinii wszystkich kolegów, zaprze-

sta tej dyplomacyi, przez któr zmierza — zrazu nie

bezskutecznie — do jednomylnej uchway w Radzie. Na
trzeciem posiedzeniu, aujc umiarkowania, jakiem si
powodowa w redakcyi protokóu, doczy do tego aktu

nowy memorja, zawierajcy »osobist opini ministra

Skarbu«, i da, eby oba te dokumenty przesano W.
Ksiciu, wraz z odmiennemi opiniami kolegów 3^). Nie ma-

jc za pewnoci, czy t drog jego argumentacya dojdzie

do samego Cesarza, posa bezzwocznie kopie obu tych

aktów do Petersburga, a rce Stefana Grabowskiego,

z wymownym komentarzem, przeznaczonym, ile mono-
ci, równie do odczytania Alexandrowi, na tygodniowej

audyencyi ministra Sekretarza Stanu. W korespondencyi

ze Stefanem Grabowskim nie »menaowaa ju Mohren-

heima ani jego umowy; twierdzi, e ona gorsza od kon-

wencyi z r. 1818., e lepszy byby status quo, choby
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2 przeszoroczn taryf prusk; lepsza nawet otwarta

wojna cowa z Prusami — od konwenyi handlowej,

opartej na podstawie punktacyi Mohrenheima, telles qu'el-

les sont^ czy te z niektóremi zmianami '^j. Odrzuci te

punktacye, rozpocz rokowania na nowo, i prowadzi je

cile wedug tej dyrektywy, któr wypracowano przed

kilku miesicami, pod wpywem Lubeckiego — to by
jego postulat po posiedzeniu Rady 22 czerwca, po ostrem

starciu z Nowosilcowem, który natychmiast po posiedze-

niu, 25 czerwca wyjecha do Petersburga ^^j. Z otuch
pody tam »Pan Senatora, z pewn rachub, jak sobie

obiecywa, e przecie raz ju skrci kark Lubeckie-

mu . . .*)

') Por. wyej str. 120, 202 nn. By to wanie ów moment,

kiedy Nowosilcow, wzmocniwszy swoje niedawno zachwiane stano-

wisko, procesem Filaretów i innemi ledztwami, wyty naraz

wszelkie siy, aby obali Lubeckiego. Midzy innemi stara si w tym

celu wyzyska postaw Lubeckiego wobec negocyacyi berliskiej

i gniew W. Ks. Koiistantego, który z tego powodu Lubecki na siebie ci-
gn. Moe ten wzgld uatwi Schmidtowi tak szybkie »nawrócenie<

Nowosilcowa; moe mu to udao si nawet bez uycia rodków,
których dziaanie w podobnem » nawróceniu* wydawaoby si rze-

cz tak prawdopodobn, na tle etyki Nowosilcowa. — Bd co

bd, w korespondencyi urzdowej Schmidta niema adnego la-

du jakichkolwiek na ten cel wydatków. Bernstorff pisa 17 Hpca

1824 do Schmidta (A. B): »Euer Wohlg. Aeusserung gegen den

Herrn von Nowassilzoff finde ich sehr zweckmassig und ganz den

von Ihnen angefiihrten Urastanden angemessen«. Brak wyranych
wzmianek o przekupieniu Nowosilcowa nie dowodzi wprawdzie

jeszcze, e nie by przekupiony przez Schmidta, poniewa o spra-

wach tego rodzaju nie pisywano zwykle w oficyalnych raportach.

By jednak bardzo moe, e Nowosilcow da si tym razem pozy-

ska zupenie bezinteresownie, widzc w tej sprawie podany ro-
dek do zaszkodzenia Lubeckiemu, lub nawet do obalenia znienawi-

dzonego »Kaitka«. Przyby on do Warszawy, po duszym po-

bycie w Wilnie, tu przed posiedzeniem llady Administracyjnej

3 czerwca (Schmidt do Bernstorffa 7 czerwca 1824, A. B.) Nic wic
dziwnego, e nie zoryontowa si od razu w sytuacyi, a wskutek

tego nie oponowa Lubeckiemu na posiedzeniu 3 czerwca, folgujc
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Schmidt pisa do Berlina 21 czerwca: »W. Ks. Kon-

etanty zachowuje si dotd neutralnie w caej tej spra-

wie, a nawet unika w rozmowach ze mn poruszania te<2^o

przedmiotu, dopóki nie otrzyma opinii tutejszego rz-

du... 3*)« Tym razem zawiody konsula jego informacye,

zwykle tak doskonao. Nic dziwnego; Mohrenheima nie

byo; podrzdniejsze figury belwederskie donosiy mu,

moe i w dobrej wierze, o »neutralnoci« Cesarzewicza.

Konstanty za nie by wcale tak ndznym dyplomat, by

si niebacznie odsoni przed pruskim ajentem; nie da
mu wcale pozna, e ))nawrócenie« Nowosilcowa, którem

Schmidt tak si szczyci, i powolnych mu czonków Ra-

dy Administracyjnej, dokonao si na komend, dan po-

dobno — z samego Belwederu.

Zachowanie si Konstantego w sprawie negocyacyi

berliskiej byo ju od dawna dla konsula pruskiego za-

gadk, której nie móg rozwiza, nie bdc naleycie

wtajemniczonym w arkana ówczesnej wielkiej polityki

europejskiej. Przed samym wyjazdem Mohrenheima z War-
szawy i jaki czas po wyjedzie, Schmidt skary si par
razy na brutalno Cesarzewicza, ali si gorzko. »W,
Ksi tak nieprzychylnie jest teraz dla Prus usposobio-

ny, e pióro odmówioby mi wprost posuszestwa, gdy-

bym chcia Waszej Excellencyi najunieniej zda spraw
ze szczegóów jego postpowania... Trzeba istotnie wiel-

kiej cierpliwoci, odwagi, taktu, eby na mojem stanowi-

sku zachowa si, jak naley, w okolicznociach tego ro-

dzaju, um mit einem so lebhaften Prinzen, von triumphie-

renden Polen umgeben, seine Stellung mit Wurde hehaupten

su kónnen...<i Tak pisa Schmidt 5 stycznia 1824, pi
dni przed wyjazdem Mohrenheima z Warszawy. W dwa

zawistnym uczuciom wzgldem Mohrenheima. Niebawem jednak

przekona si, jak nie na rk byo W. Ks. Konstantemu stanowisko

Lubeckiego w sprawie umowy Mohrenheima; w lot zatem zmieni

front i kaza go zmieni swoim zausznikom w Radzie Administra-

cyjnej, tem samem za stal si tak przystpnym dla argumentów

Schmidta, który z nim konferowa pomidzy 7 a 19 czerwca (daty

dwóch raportów Schmidta).
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miesice niespena, 29 lutego, wspomina ju o przebytych

mczarniach, jak o rzeczy minionej: wNieprzychylne uspo-

sobienie W. Ksicia wzgldem Prus, które mi codzie

dawano uczu, sprawio mi wiele niesychanych przykro-

ci w cigu kilku tygodnia — hat mich mehrere Woche

lang viel leiden machen^^). Od tego czasu skargi Schmidta

ustay. atwo zrozumie, gdzie byo ródo tych zych

humorów W. Ksicia, pod których wpywem nawet wobec

reprezentanta sprzymierzonego Dworu przekracza wido-

cznie wszelkie granice przyzwoitoci, folgujc przelotne-

mu paroxyzmowi swej prussofobii. Drania go niezawo-

dnie, irytowaa, ówczesna sytuacya, pruskiemu konsulowi

nieznana, pod której przymusowym naciskiem przykaza

Mohrenheimowi, eby ile monoci, negocyacy swoj
w Berlinie zjedna dla Rosyi przychylno pruskiego

Dworu. Im wicej ta dyrektywa odbiega od niedawnych

instrukcyi, które sam Cesarzewicz dawa jeszcze w jesieni

r. 1823 posowi rosyjskiemu w Berlinie; im wicej on sam
uznawa nieodzown konieczno pozyskania Prus w da-

nej chwili, by nie krzyowa ówczesnych planów Cesa-

rza: tem zjadliwiej dawa si uczu zy humor Konstan-

tego pruskiemu konsulowi W cigu kilku tygodni oswoi
si z sytuacya, oswoi i uspokoi; konsul pruski przesta

narzeka. Tymczasem Mohrenheim doprowadzi do skutku

kwietniowy projekt konwencyi, mniej wicej w sensie

danej z Belwederu instrukcyi. I to wic atwo poj, e
w czerwcu opozycya przeciw umowie Mohrenheima tak

samo w pasj wprawiaa Konstantego, jak go w sty-

czniu irytowaa konieczno wydania owych instrukcyi, we-

dug których jego faworyt podpisa t umow. I o same-

go Mohrenheima chodzio W. Ksiciu, o jego reputacy,

wicej jednak o konferencye, które rozpoczynay si w Pe-

tersburgu 17 czerwca, wanie podczas owych zacitych

debat w Radzie Administracyjnej Królestwa. Opinia Rady
nie rozstrzygaa wprawdzie o losach Mohrenheimowskiej

umowy; W. Ks. Konstanty nie wtpi o tem, e w Pe-
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tersburgu nie bd si wcale liczy ze zdaniem polskiego

rzdu, jeeli interesa polityki zewntrznej bd wyma-
ga ratyfikacyi berliskiego projektu handlowej konwencyi.

Na to on jednak, W. Ks. Konstanty, rezydowa przecie

w Warszawie, eby przynajmniej rzd Królestwa Polskie-

go nie wyrywa si z niczem, co byoby w danej chwili

Monarsze nie na rk. Rada Administracyjna chybia 3

czerwca — mniejsza o to, przez niewiadomo chybia^

poszedszy nieopatrznie za zdaniem Lubeckiego^''), po

którym W. Ks. Konstanty spodziewa si podobno »po-

prawniejszego« postpowania*). Czeka zatem cierpliwie,

') P. Henryk Skirmunt (starszy) z Molodowa, w gubernii gro-

dzieskiej, opowiada mi nastpujcy charakterystyczny szczegó,

który sysza od swego ojca, . p. Aleksandra Skirmunta (ur. 1798,

um. 1870), znanego i zasuonego krzewiciela rodzimego przemysu
na Litwie. Aleksander Skirmunt by raz w Warszawie u Lubeckiego,

w towarzystwie Wojciecha Pusowskiego (ob. wyej str. 20) i Jerze-

go Szemiota. Podczas tej wizyty oznajmiono Ministrowi, e przyby

jenera Kuruta, adjutant W. Ks. Konstantego; Lubecki przyj go

w przylegym pokoju. Rozmowa bya bardzo oywiona. Obaj starsi

panowie, tpego suchu, zachcili modego Skirmunta, eby zbliy
si do drzwi ssiedniego pokoju, w którym Minister przyjmowa
adjutanta W. Ksicia. Skirmunt sysza zatem dokadnie ca rozmo-

w. Kuruta oznajmi Lubeckiemu, e W. Ksi kaza go jeszcze

raz prosi, eby cofn swój »protokó« czy »memorya«.
Lubecki odpowiedzia, e musi uczyni, co mu nakazuje obowizek,

a zatem inomoryau nie cofnie; na to odpowiedzia Kuruta: »Niech

Ksi mi wybaczy, e musz powtórzy to, co W. Ksi kaza
Ksiciu powiedzie. Kaza powiedzie, e jeeU Ksi swego me-
moryau nie cofnie, to Ksi jest kiep, dure i bazen». Lube-

cki odpar: «Przyjmuj wszystko od brata Najjaniejszego Pana, ale

co mi obowizek kae, to uczyni.* Niewiadomo, kiedy to zajcie si
odbyo; zdaje si, e albo w czerwcu 1824, z powodu stanowiska,

jakie Lubecki zaj wobec umowy Mohrenheima, albo te w sty-

czniu 1827, z powodu pruskich reklamacyi w sprawie biletów ka-

sowych Ks. Warszawskiego (ob. Askenazy, Dwa stulecia L 407 nn.,

535 nn.) Pierwsze wydaje mi si rzecz prawdopodobniejsz. Szcze-

gó, zapamitany przez Skirmunta, e bya mowa o »protokole« czy

»memoryale«, przemawia za rokiem 18-'4:, wówczas bowiem Lubecki

upiera si rzeczywicie przy przesaniu zarówno »protokou* posie-
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niemal przez trzy tygodnie, by z Rady Administracyjnej

wysza jaka »przyzwoita« opinia, do danych okolicznoci

bardziej zastosowana, choby na pozór bez reasumpcyi

uchway z 3 czerwca; takie jaskrawe cofnicie si pod

naciskiem z góry, byoby nawet bdem taktycznym, da-

oby bowiem uczu berliskiemu Dworowi jego siln po-

zycy. Inna rzecz upór Lubeckiego, upór bezwzgldny, co

nie sab pod adn presy, ale przeciwnie, z kadym
dniem wzrasta. Gdy ten upór nie da si zama, W. Ksi-

musia poprzesta na przedstawieniu kilku rozbienych

opinii rónych czonków polskiego rzdu i przesa je,

diese voluminóse Piecen, wedug sów Schmidta, ze sw
wasn opini, 2 lipca, do Petersburga^^). Jak wród takich

okolicznoci wypad raport Cesarzewicza, jak maczug
uderza w Lubeckiego, na petersburskim gruncie, gdzie

Nowosilcow równoczenie podkada tyle petard pod sta-

nowisko polskiego ministra Skarbu — to dosy atwo
sobie wystawi, cho nie jest znana osnowa pisma W.
Ksicia z 2 lipca 1824.

Lubecki mia zupen, jasn wiadomo, jakie potgi

wyzwa do walki — nierównej waki, w której, jak za-

wsze, jedyn jego broni byy póurzdowe listy do Gra-

bowskiego, a raczej do Cesarza pod Grabowskiego adre-

sem, o ile Grabowskiemu uda si je odczyta na wtorko-

wej audyencyi. Peno te w tych listach aluzyi do sytu-

acyi, w jakiej si znalaz po czerwcowej batalii, obsaczo-

ny dokoa przez nieprzyjació; wie dobrze i powtarza to

dzenia Rady Adm. z 3 czerwca, który sam zredagowa, jak i oso-

bnego mamoryalu, który nastpnie zoy do akt. W. Ksiciu mogo
za wówczas zalee na tem, eby Lubecki wycofa z aktów i pro-

tokó swojej redakcyi i uzupeniajcy go memoryal. Pruskie rekla-

macye z r. 1826 obchodziy za tak blizko osobicie W. Ksicia

Konstantego, e nie byby moe posun si do takiego nacisku na
Lubeckiego, uwaajc, i to ublia jego godnoci. W kadym razie

trudnoby pogodzi fakt takiego nacisku z tonem pisma W. Ks. Kon-
stantego z 21 stycznia (2 lutego) 1827 w sprawie pruskich reklamacyi

2 r. 1826, ob. Askenazy 1. c. 549.
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nieraz, e tylko w jednym Monarsze znajdzie potnego
obroc, bo ma na celu jedynie Jego dobro i Jego dzier-

aw, Jego wypenia wol i liczy na to, e moe z tak
sam, jak zwykle, otwartoci bronie swoich przekona *8).

Jeeli czego, to braku otwartoci nie mona mu w tych

listach zarzuci. Nie szczdzi przeciwników, wdbajcych
wicej o pruskie interesa, nili o nasze« (d/adyersaires

plus soigneux^ pour ainsi dire, des interes de la Prusse

que des nólres)... wOpinie, które przeciw mnie si podnio-

sy, zjednay sobie uznanie J. C. Wysokoci; W. Ksi
objawi to wyranie w swojem pimie do Namiestnika.

Akt ten by nam odczytany na Radzie, przy czem zazna-

czono dobitnie, e w tym przedmiocie nie moe by a-
dnej dyskusyi; odjto nam zatem mono, mnie i kade-
mu innemu, wypowiedzie uwagi, z których nieodzowno-

ci zdawaem sobie spraw. Uderzyo mnie przede wszyst-

kiem, e J. C. Wysoko potpia, commedes moyens acer-

bes, moje wnioski co do odmiennej taktyki w dalszym toku

rokowa; W. Ksi owiadczy, e negocyator nie móg
Prusom dyktowa praw, ale mia si ukada co do wza-

jemnych ustpstw...« I tu miao uderza uprzykrzony mi-

nister w samo istotne jdro rzeczy. »Wielka szkoda, e
nam nieznane byy wszystkie instrukcye, jakie wido-

cznie dano baronowi Mohrenheimowi, poniewa nie mo-

glimy do nich zastosowa wskazówek, jakich mu udzie-

lia nasza Rada Administracyjna. My za wzilimy sobie

jedynie za dyrektyw, w naszych instrukcyach, urzdowe
pismo W. Ksicia, datowane z Brzecia 9 (21) wrzenia
przeszego roku; tam powiedziano wyranie, e nie nale-

y ze szkod dla Królestwa ofiarowywa Prusom adnych
koncesyi, w zamian za to, do czego daj nam prawo obo-

wizujce traktaty... Powiedz moe, e nie jestem do-

sy wtajemniczony w arkana wyszej dyplomacyi (que je

ne suis pas assez verse dans les mysteres de la haute di-

plomaie) i e dlatego nie jestem zdolny poj niedogodno-

ci, jakieby mogy wynikn z otwartego dziaania, w myl
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moich wniosków i propozycyi... Znam natomiast do
dobrze pooenie Królestwa, ekonomiczne i finansowe. Je-

li wic kwestje wyszego interesu politycznego (des que-

sions d'un ineret plus 4leve) wymagaj koniecznie, e-
bymy przed Prusami ukrywali dyplomatycznie cay ogrom
ucisku (oppression)^ pod którym trudno nam ju oddycha:
widz jasno, e nam koniecznie potrzeba reform, wielkich

reform i zasadniczych, które jeszczeby mogy podtrzyma
machin naszej skarbowoci i bytu pastwowego. Wród
powszechnej ndzy zmierzamy szybkim krokiem do ta-

kiej sytuacyi, e niezadugo porednie podatki bd, jedy-

nem ródem skarbowych przychodowe... Jeli umowa
Mohrenheima otrzyma ratyfikacy, nieuniknionem nastp-

stwem tego aktu bdzie bezwarunkowo deficyt w skar-

bowej gospodarce Królestwa: deficyt, którego pojawienie

si w budecie — w razie ratyfikacyi — minister

Skarbu mia sobie za obowizek, ju w lipcu r. 1824, za-

powiedzie stanowczo na rok 1825.

»Widzisz Pan, Panie Hrabio« — koczy Lubecki ten

miay, charakterystyczny memorya z 9 lipca 1824 —
wmówi Panu wszystko otwarcie, jak mówiem na Ra-

dzie, jak pragnbym przemówi do samego Najjaniejsze-

go Pana. Aby powzi decyzj ze znajomoci
rzeczy, odway naleycie krzyujce si in-

teresa (pour decider avec connaisance de cause, pour

peser ous les interets), musi nasz Najaskawszy Monarcha

pozna ca prawd, bez jakiejkolwiek osony...

«

Nie atwo byo Sekretarzowi Stanu poda t cierpk

prawd do wiadomoci Cesarza. Niebawem po rozpocz-

ciu petersburskich konferencyi w sprawie pacyfikacyi

Grecyi, Aleksander wyjecha ze stolicy, przebywajc na-

przemian, to w Krasnem Siele, na gwardyjskich mane-

wrach, to znów w Gruzinie, u wszechwadnego Arakcze-

jewa39). Miny trzy wtorki bez zwykych tygodniowych

audyencyi polskiego Sekretarza Stanu *<^). Go gorsza, mier
ukochanej córki Aleksandra, Zofii Naryszkinówny (5 lipca),



348 PKZED POWSTANIEM

pogrya go w gbokiej aobie, w której by dla mini-

strów zupenie niedostpny, wkrótce za, w sierpniu, mia
wyjecha na dugo do wschodnich i poudniowych gubernii,

jak to bywao co roku o tej porze. A Nowosilcow prze-

bywa w Petersburgu ju od pierwszych dni lipca i wi-

dywa Cesarza w gocinnej — dla wybranych tylko go-

cinnej — gruziskiej rezydencyi Arakczejewa^i). Gra-

bowski spoglda z melancholi na rosnce stosy papie-

rów, które mia Cesarzowi przedstawi na najblisze}

audyencyi, nie bez obawy, e moe nie doczeka si po-

suchania przed wyjazdem Monarchy, co mogoby ten ter-

min przesun — a do pónej jesieni. Czerpa wprawdzie

otuch z jednej lub drugiej salonowej rozmowy, w koach
dyplomatycznych, e protokó berliski z 22 kwietnia nie

bdzie zatwierdzony. Jaki jednak obrót rzecz wemie —
na gruncie petersburskim, pod okiem Nowosilcowa,

w atmosferze wspóczenie toczcych si konferencyi

o kwestyi wschodniej — nikt tego nie móg przewidzie;

niepoprawny tylko optymista byby si chyba omieli
w tem pooeniu rokowa interesom Królestwa jaki zno-

ny horoskop. Zdoby si wreszcie polski minister na krok

stanowczy. Mao komu w tych latach udawao si dotrze,

do Aleksandra bez protekcyi Arakczejewa; Grabowski,^

19 lipca, napisa wprost do Cesarza, z prob o nadzwy-

czajn audyency, bez nadziei jakiegokolwiek skutku,

i »wbrew wszelkim oczekiwaniom« (contr oute attente)

otrzyma ju nazajutrz wezwanie do stawienia si w kra-

snosielskim obozie. Tam udao mu si odczyta »od po-

cztku do koca« a dwa sniste listy Lubeckiego; »Ce-

sarz nie straci ani sowa z dugiej lektury«. Grabowski

opuci obóz z przewiadczeniem — podobno rzeczywi-

cie uzasadnionem — e pozostawi Aleksandra pod sil-

nem, gbszem wraeniem miaych diatryb warszaw-

skiego kolegi. » Cesarz chce sam przeczyta wszystko, co

si odnosi do negocyacyi berliskich, chce pozna wszyst-

kie akta i opinie w tej sprawie«; oto by pozytywny re-
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zultat wieczornej audyencyi Grabowskiego w obozie pod

Krasnem Sioem, 8 (20) lipca 1824*2).

Ile to posuchanie zawayo w dalszym przebiegu

berliskich negocyacyi, a tem samem w ekonomicznem
pooeniu Królestwa, trudno na pewno orzec. Bez zna-

czenia nie byo. Pose pruski, jenera Scholer, który jeszcze

w pierwszych dniach lipca by zupenie zadowolony z po-

stawy Nesselrodego, z biegiem czasu coraz bardziej traci

nadziej, eby Cesarz ratyfikowa umow z 22 kwietnia;

donosi do Berlina, e raczej zdecyduj si w Petersbur-

gu na co w porodku pomidzy stanowiskiem zajtem
przez Mohrenheima a Lubeckiego postulatami*^). Napró-

no upewnia Nosselrodego, e Prusom waciwie nic nie

zaley na zatwierdzeniu punktacyi, w których wbrew
wasnym interesom posuny si do ostatecznych granic

moliwych ustpstw; e gabinet berliski z politycznych

jedynie wzgldów yczy sobie ratyfikacyi, by usun z wi-

downi nieporozumienie, które zamc przyja obu Dwo-
rów; jedynie te w tym celu — twierdzi jenera Scho-

ler — zdecydowano si w Berlinie na tak »wielkie

ofiarycc, aby da dowód przyjaznych dla Rosyi uczu. Na-

próno ubolewa przed Nesselrodem, e nikt nie poczuwa

si w Petersburgu do obowizku, »wystpi energicznie

przeciwko niesychanym uroszczeniom ksicia Lubeckie-

go « (auf dieunerhórten Anmassungen des Fiirsten Luheczky

zu replizieren); jeli nikt na t odwag si nie zdobdzie,

aden traktat handlowy midzy Prusami a Rosy nie przyj-

dzie nigdy do skutku. Wszak Lubeckiemuo to jedynie cho-

dzi; najskuteczniejszy to rodek zasiewania niezgody, niepo-

rozumie, a Polacy zawsze do tego d, by poróni
Rosy z Prusami**). Liczono sn na efekt tych typowych

oskare, w atmosferze rokowa o kwestyi wschodniej,

gdy przyja pruskiego Dworu miaa wielk cen dla

Cara. Kto wie jednak, czy wanie na Alexandra, znka-
nego rónemi przeciwnociami, nie oddziaaa przeciwnie

chodna rezerwa pruskich dyplomatów wobec programu



360 PRZED POWSTANIEM

pacyfikacyi, z którym Nesselrode wystpi na konferen-

cyach w cigu pierwszej ich seryi. Przerwano je nieba-

wem, po trzech zaledwie sesjach; wyjazd Cesarza w sier-

pniu by dogodnym pretekstem do odroczenia bezowoc-

nych rokowa, a druga serja tych konferencyi, wznowiona

dopiero w lutym 1825, rozpocza si na tle odmiennej

zupenie sytuacyi, gdy Aleksander dawno straci nadziej,

by mu przyja pruskiego Dworu moga wyjedna man-

dat europejski do zbrojnej interwencyi na bakaskim pó-

wyspie *5). Wówczas te, w lutym 1825, kiedy przedsta-

wiciele mocarstw europejskich zebrali si na drug sery
konferencyi, w Berlinie dopyway do brzegu przewleke

negocyacye; 11 marca 1825 podpisano nareszcie traktat

handlowy.

O Polsce, o Królestwie, nikt nie wspomina, rzecz

jasna, na konfencyach europejskich. Sam ich projekt wy-

tworzy sytuacy, która takiem niebezpieczestwem gro-

zia interesom ekonomicznym Królestwa i litewskich gu-

berni!. A wanie ten epizod historyi dyplomatycznej r.

1824 zaway bardzo wiele w ustaleniu stosunków eko-

nomicznych polskiego spoeczestwa; porednio odda Kró-

lestwu nieocenione usugi, niezalenie od woli samego
inicyatora, od intencyi i wiadomoci uczestników peters-

burskiego zebrania. Tak zrzdzi przypadkowy zbieg oko-

licznoci.

Sejm warszawski r. 1820 pozostawi w najfatalniej-

szem zabagnieniu kwestj ratunku obduonej wasnoci
ziemskiej; postanowiono tylko przeduy moratoryum do

koca r. 1821, a Rzd zapowiedzia kategorycznie, e na

przysz sesy sejmow wniesie bezwarunkowo projekt

ustawodawczy »Systemu kredytowego«, instytucyi

opartej na wzorze pruskich landszaflów ^^). Ten przyszy

Sejm mia si odby za dwa lata, w r. 1822. Tak wyma-
gaa ustawa konstytucyjna; dwa pierwsze sejmy przegro-

dzi rzeczywicie dwuletni odstp czasu. Po ostatniej mo-

wie tronowej pessymici przepowiadali wprawdzie, e ju
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Warszawa nie ujrzy nowego sejmu. Przesadny jednak

to by pessymizm. Ju na wiosn r. 1822 Cesarz zamie-

rza zwoa prawidow sesy sejmow na wrzesie tego

roku; przeszkodzi kongres weroski, w sierpniu posta-

nowiono »nieodwoalnie«, e sejm bdzie na wiosn r. 1823.

Po powrocie z Werony wybrano termin jesienny, we
wrzeniu odoono go znowu na wiosn przyszego roku,

1824. Tak cztery lata miny od ))nieszczsnego« sejmu

pod lask Rembieliskiego; opinia oswajaa si coraz bar-

dziej z zowrog przepowiedni, e Królestwo utraci na-

rodow reprezentacy. Mao ju wiary znajdoway nowe
pogoski o jesiennej sesyi sejmowej w cigu r. 1824, cho-

cia Stefan Grabowski pisa w czerwcu do Lubeckiego,

e niespodzianie, »jak z procy« moe wystrzeli zwoanie

sejmu. Wówczas to wanie wyjeda Nowosilcow do

Petersburga, a po jego powrocie rozeszy si wiadomo-

ci z pewnego róda, e ju w tym roku sejmu nie b-
dzie. Kady teraz widzia w tem dzieo Nowosilcowa; nic

dziwnego, ))Senator« by przecie od czasów sejmu Rem-
bieliskiego inicyatorem policyjnych rzdów, ich najgo-

rtszym ordownikiem . . . ^^).

Czy Nowosilcow sprawi to rzeczywicie, podczas kil-

kotygodniowego pobytu w Petersburgu, latem r. 1824?

By moe. Wicej jednak wpyny na odroczenie sejmu

te konferencye dyplomatyczne, które wówczas zaczy si
w Petersburgu, które przerwano pod koniec lipca. Sprawo-

zdania Nowosilcowa oddziaay z pewnoci na decyzy Cesa-

rza w sprawie polskiego sejmu. Byo to przecie rzemio-

sem )>Senatora«, w jak najjaskrawszych barwach wystawia
stan umysów w Królestwie, dwa za gównie przedmioty

sprowadziy go wówczas do Petersburga: kwestya sesyi

sejmowej i negocyacye berliskie ^^). Ze zapowiada burz-

liw sesy, o tem nie mona wtpi; zobaczy Europa,

e Królestwo podminowane do gbi rewolucy, kraj stoi

na wulkanie, którego wybuch powstrzymuje jedynie tajna

policya Nowosilcowa. atwo zrozumie, e Aleksander wo-
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la oszczdzi sobie takiego widowiska — w obliczu Eu-

ropy, w przerwie midzy dwiema seryami tych konte-

rencyi, na których mia wykoataó europejski mandat

w sprawie pacyfikacyi Wschodu. By nadto trzewym, by

lepo wierzy swemu komisarzowi w Królestwie Polskiem;

rozumia dobrze gr »Senatora«. Widzia przesad w jego

gronych raportach; z tem wszystkiem zbyt wielka bya
stawka w wasnej grze Cara, by j na szwank naraa
odsoniciem — moebnem zawsze odsoniciem sabej

pozycyi przed Europ, w takim momencie, gdy tyle mu
zaleao na utrzymaniu nieprzymionego niczem prestige

Caratu i jego wadzy. Zapewne i w przeszym roku (1823)

te same wzgldy wpyny równie na odoenie sejmu;

pruski konsul zapowiada go »niezawodnie« dwa razy

w cigu roku, zwaszcza za na t jesie, podczas której

powstay projekta konferencyi. A we wrzeniu 1823 od-

byy si te manewra w Brzeciu Litewskim, gdzie No-

wosilcow zda Cesarzowi spraw o ledztwie Filaretów ^^).

Bd co bd, fakt ten, sam przez si niepokojcy, fakt,

w którym najlepsi obywatele widzieli zaprzepaszczenie

swobód konstytucyjnych, by nie tyle objawem reakcyj-

nego prdu, co niezalenem ode nastpstwem midzy-
narodowych zawika. W kadym razie Królestwo do-

brze wyszo tym razem na pogwaceniu rkojmi konsty-

tucyjnych, na przekór oczekiwaniom Nowosilcowa, który we-

dug monoci przyczyni si niezawodnie do zaniechania

sejmowej sesyi w r. 1823 i 1824. Na sejm ten, na pierw-

sz po roku 1820 sesy sejmow, musia wej projekt

))Systemu kredytowego«; Cesarz nie byby bezwarunkowo
odstpi od wniesienia projektu w tym przedmiocie, po

myli zobowiza, jakie Rzd przyj na siebie w r. 1820.

Caa za sprawa nie dojrzaa bya o tyle w r. 1823, mimo
usilnej pracy Lubeckiego, iby jej mona byo rokowa
wówczas pomylne zaatwienie; co wicej, zarówno w r.

1823 jak i w nastpnym roku, pod uciskiem pruskiej ta-

ryfy z r. 1823, wród niepewnoci co do wyniku nego-
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cyacyi z Prusami, ogólne pooenie ekonomiczne kraju podko-

pywao z góry byti rozwój projektowanej od dawna instytucyi.

Niejeden szlachcic odway si w tych latach spa-

wia zboe do Gdaska; wola je tam sprzeda za bez-

cen, nili w domu marnowa, gdzie brako miejsca w prze-

penionych stodoach. Niejeden poaowa takiej miaoci.
W tym samym Gdasku, skd obficie przez tyle wieków
pyno zoto do Polski, coraz czciej w tych latach przy-

chodzio do licytacyi caych transportów polskiego zboa,

na które z wolnej rki nie byo kupca, a skutek takich

przymusowych sprzeday nie zawsze starczy na pokrycie

wydatków, spawu, ca, skadu, dugiego wyczekiwania,

jeli szlachcic si broni, nim zoy bro pod rub
surowej egzekucyi ^<'). Jaka przyszo czekaa instytucy

w rodzaju Towarzystwa Kredytowego, opart na wzaje-

mnej porce zaduonych obywateli, jeliby taka ))dwi-

gnia krajowej zamonoci« powstaa w owych latach, pod

wraeniem przymusowych sprzeday polskiego zboa
w Gdasku, wród zupenej stagnacyi w handlu we-
wntrznym? Jak byaby wypada w tych latach pierwsza

emisya listów zastawnych polskiego Towarzystwa Kredy-

towego ? Jaki byby kurs tych papierów ? Jaki alarm pod-

nieliby wierzyciele, swoi czy obcy, na spat sum hipo-

tecznych w takich listach zastawnych, po przymusowym
kursie o nominalnej wartoci, gdy i póniej, po berliskiej

konwencyi, kurs przymusowy nazywano bezprawiem, wi-

dziano w nim doszcztne podkopanie kredytu, rabunek

cudzej wasnoci? Skd byo wzi fundusze na dalsze,

oddawna obmylane, rozwinicie systemu, którego podwa-

lin miao by Towarzystwo? Jak zaoy Bank Narodo-

wy, w którym Lubecki widzia jedyny rodek ocknienia

kraju z zabójczej drzemki ekonomicznej ? Wszak na po-

ow uposaenia tej instytucyi miay suy listy zasta-

wne Towarzystwa Kredytowego, po zacigniciu poyczki

na dobra narodowe. Sprzeda tych listów po nizkim kur-

sie równaaby si bankructwu majtku publicznego, lek-

St. Smolka. 23
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komylnemu jego zmarnowaniu. Skd wreszcie wzi go-

tówk na dalsze uposaenie Banku, gdyby zapas kasowy

Skarbu rozszed si na pokrycie nieuchronnego w przy-

szoci deficytu, który przezorny minister zapowiada bez-

warunkowo ju na rok przyszy, o ile handel zboowy
nie oywi si przez zawarcie jakiej znonej konwencyi...?

Do rzuci te pytania, by jasno zda sobie spraw,

jakiem to dobrodziejstwem staa si dla Królestwa rzeko-

ma klska publiczna dwu lat ostatnich przed berlisk

konwency: ustawiczne, beznadziejne ju w kocu odka-

danie Sejmu*).

Nie ma adnych wskazówek, by Lubecki wpywa
w r. 1824 na to niezaprzeczone naruszenie rkojmi kon-

stytucyjnych; wiadomo, e czyni to w cigu roku 1823,

z chtn pomoc Stefana Grabowskiego ^^). Niema w Lu-

beckiego papierach adnego ladu, by na tle ówczesnego

dugiego przesilenia, wytrway szermierz cznoci Polski

z Rosy zachwia si kiedykolwiek w swym politycznym

systemie. Cika jednak musiaa to by próba zasady po-

) Zwoanie sejmu byo nieodzownym warunkiem ustanowienia

Towarzystwa Kredytowego. Mimo wszelkiej dowolnoci, jaka cecho-

waa w Królestwie praktyk i technik ustawodawcz, niema ladu,

eby kiedykolwiek nawet pomylano o zaoeniu tej instytucyi bez

uchway sejmowej, jakkolwiek tyle ustaw wchodzio w ycie bez

sejmu, w drodze rozporzdze, królewskich dekretów, lub t. z.

>uchwaa Namiestnika. Ze stanowiska prawniczego, kwestya t. z.

>kursu przymusowego* wymagaa bezwarunkowo uregulowania

w drodze ustawodawczej, na mocy uchway sejmowej, wkraczaa
bowiem wprost w dziedzin prawa prywatnego. Wobec namitnej

agitacyi kapitalistów przeciw przymusowemu kursowi listów za-

stawnych Towarzystwa w spacie hipotecznych wierzytelnoci, de-

cyzya tego rodzaju bez uchway sejmowej mogaby bya z góry

'podkopa kredyt nowej instytucyi. Wogóle liczono si w sprawie

zaoenia Towarzystwa Kredytowego nierównie wicej z opini pu-

bhczn ni w jakiejkolwiek innej, by w spoeczestwie przeama
liczne uprzedzenia i wytrci z rki or silnej falandze zasadniczych

przeciwników Towarzystwa, których opozycya i tak ju kredyt jego

nadweraa.
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litycznej, której Ksi-Minister broni przez cae ycie.

Bystry m stanu, przewiadczony o pierwszorzdnem

znaczeniu ekonomicznych czynników w politycznem yciu
narodu, nie móg w tych latach nie zdawa sobie spra-

wy, jak mog by zudne wszelkie najtrzewiejsze rachu-

^J-) S^J o losach narodu stanowi cudzoziemcy, choby
nawet nie wrogi, ale dla potrzeb jego obojtni, go-

towi w kadej chwili ywotne interesa polskiego spoe-

czestwa powici bez skrupuu dla chwilowej korzyci

obcych mu interesów...

Trudno przypuszcza, eby takie refleksye nie nasu-

way si Lubeckiemu w cigu trzechletnich rokowa
o konwency z Prusami. Nie zachwiay w nim wiary

w jedyny ))system«, poza którym nie widzia przyszoci dla

ojczyzny. Chwia si, wtpi — nie byo w jego naturze.

Tylko tem silniej .jeszcze utwierdzi si w przekonaniu,

e Polsce potrzeba bogactw... W nich sia; z silnem Kró-

lestwem, cho o ciasnych granicach, bdzie Rosya liczy

si z koniecznoci; nie bdzie moga po macoszemu' ob-

chodzi si z jego interesami. Zamono kraju — to naj-

pewniejsza dwignia niepodlegoci. W tem przekonaniu

czerpa niezomne siy do nieustannej walki o byt Kró-

lestwa, ekonomiczny i narodowy.

23*
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o wasnych siach.

Niezomny nawet hart duszy nie ustrzee czowieka

od momentów saboci, od przelotnego pessymizmu i znie-

chcenia. Starczy si, póki trwa walka: chwile saboci
spadaj, gdy walka si przesili, gdy mija dugie napre-
nie nerwów, utrzymanych przez cae lata w nadmiernem
podnieceniu.

Lubecki mia tak chwil w lutym 1825. Ju zapa-

da bya decyzya w sprawie berliskiej konwencyi; z Pe-

tersburga nadeszo rozporzdzenie o zwoaniu sejmu na

maj. Dawno gotów by projekt Towarzystwa Kredytowego,

mia aprobat Monarchy... Wówczas to wanie taka de-

presya opanowaa twórc projektu, po dugiej, zwyciskiej

walce w jego obronie, e nie dba o przyjcie projektu,

i byby nawet wola, eby Izby go odrzuciy...

Sam to wyzna przyjacielowi; wyzna w sekrecie *).

Wyczerpaa si sn energia elaznego czowieka

podczas kilku miesicy pomidzy ostatecznem rozstrzy-

gniciem kampanii o konwency handlow a t zacit
czerwcow batali, jak Lubecki stoczy w Warszawie,

) Vous tes dsenchant de Landschaft, pour leuel Vous
avez si longtemps combattu, Vous le prósentez presue avec le d-
sir qu'il fut rejót^, sans le remplacer par un mod diffórent de ve-

nir au secours des proprietaires aux abois. Au nom du Ciel, Vous
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W Radzie i po za Rad, w obronie swego programu
handlowo-politycznego. W cigu tych dziewiciu miesicy
kady krok Ksicia-Ministra by przedmiotem natonej
uwagi pruskiego rzdu; Schmidt z Warszawy a Schóler

z Petersburga raportowali skrztnie o niezmordowanych
»intrygach« przeciwnika, niebezpiecznego, nie lekcewa-

onego bynajmniej. Konsul warszawski pociesza si ro-

sncym wpywem Nowosilcowa, liczc na efekt »prze-

dmiotowych sprawozdana (unhefangene Berichte) nawró-

conego niedawno Senatora i), a pociechy tej potrzebowa,

widzc, co si dzieje w Warszawie. Coraz bardziej niepo-

koiy Schmidta energiczne zabiegi wpolskiego ministra

Skarbu« okoo torowania dróg handlowych do nadba-

tyckich rosyjskich portów; wyrafinowane ))intrygi«, by

Królestwo mogo si obej bez przewozu swych podów
do pruskich portów. Nowakomunikacya midzy Królestwem

a Libaw i Ryg miaa równie na celu wyrba drog
do zawizania bezporednich stosunków z gównemi ogni-

skami zagranicznego przemysu, z Angli zwaszcza, bez

porednictwa pruskich domów handlowych, morzem, przez

^tes la principale colonne de TEtat, ne songez. qu'a cette Di6te, faites

qu'elle russisse. Vous n'avez plus que deux mois. Róunissez vous

tous, et quB ces efforts runis puissent, s'il est possible, triompher

de notre guignon... List Grabowskiego z 1 marca 1825, z którego

powyszy ustp przytoczono, by odpowiedzi na list Lubeckiego

z 18 lutego. Ani jednak w licie Lubeckiego z 18 lutego ani w po-

przednich (ani te w nastpnych) nie ma adnej wzmianki, wiad-
czcej o takiem zniechceniu, nie ma nic takiego, na co powyszy
ustp byby odpowiedzi. Widocznie wyznanie to znajdowao si
w poufnym, »polskim« licie, który by doczony do zwykego ty-

godniowego listu z 18 lutego; staje wobec tego w tem ciekawszem

wietle i nabiera tem wikszego znaczenia. Grabowski pisa 14 lu-

tego: Vous Youdrez, cher Prince, me dire Votre avis, dans une pe-

ite letre olographe, non dans une osensible sur le dcret qui supprime

la publicitó des dbats dans les deux Chambres; j'ai traitó ce sujet

en dótail dans une lettre au Lieutenant qu'il Vous montrera sAre-

ment et je n'ai pas le courage de me rópeter...
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porty nadbatyckich prowincyi *). Teraz dopiero ukazaa
si w caej peni istotna warto niektórych postanowie
sierpniowego ukazu z r. 1822, które porczay Królestwu

zupenie swobodny przewóz, w jedn i drug stron, od

granicy Cesarstwa do portów nadbatyckich. Ju w tym
samym raporcie, gdzie Schmidt donosi o odesaniu Opinii

Cesarzewicza do Petersburga (2 lipca 1824), zamieci
kilka szczegóów o konferencyi wnajwybitniejszych kupców
i spedytorów«, która przed paru dniami odbya si w War-
szawie. Lubecki zaprosi ich do siebie i przedstawi im

projekt, dokadnie opracowany, »jak monaby przez Ryg
i Libaw sprowadza wszystkie zagraniczne towary

na uytek Królestwa«. Obliczono w projekcie koszta; mi-

nister wrczya {es wird darin garantiert\ e transport

drog ldow nie bdzie wicej kosztowa jak 3 zp. od

funta. Nie poprzestawa jednak na prostych zapewnieniach;

*) Uderzajca jest rónica w sdzie o tych zabiegach abc-
kiego pomidzy pismami ówczesnemi pruskiego ministra Spraw
Zewntrznych do Schólera i Schmidta a raportami tych dyplomatów

do ministra. Bernstorff wymiewa ^chimeryczne plany* poczenia
Królestwa z rosyjskimi portami kanaem augustowskim i jego prze-

dueniem, bagatelizuje wszelkie próby zorganizowania taniej ko-

munikacyi ldowej midzy Królestwem a Libaw; natomiast Schóler

i Schmidt bior te rzeczy zupenie na seryo i widz w nich powane
niebezpieczestwo dla interesów pruskiego handlu. Mimowoli przy-

pomina si tu dowcipna maxyma Cavoura: La cosa principale nella

diplomazia 6 di ben ingannare i suoi proprii ambasciatori (Najwa-

niejsz rzecz w dyplomacyi jest oszukiwa zrcznie swoich wa-
snych ambasadorów). Im wicej gabinet berhski by przekonany

o rzeczywistem niebezpieczestwie, któreby handlowi pruskiemu

groziy w razie urzeczywistnienia projektów Lubeckiego w sprawie

komunikacyi Królestwa i Litwy z Libaw i Ryg, tem bardziej za-

leao mu na utrzymaniu pozorów, e do tych projektów nie przy-

wizuje wagi. Taktyka ta bya zupenie naturalna podczas negocya-

cyi berhskiej Mohrenheima, co zarazem dowodzi najlepiej, e
Lubecki chwyci si rzeczywicie skutecznych rodków, celem

skonienia pruskiej dyplomacyi do ustpstw w toczcych si ro-

kowaniach.
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»rczy« w caem tego sowa znaczeniu. Gdyby praktyka

pokazaa, e w rachunku si pomylono, minister ofiarowa

tak znik celnych naleytoci, któraby wyrównaa ró-

nic w kosztach transportu. Zobowizywa si równie
do wszelkich ulg co do kontroli, do odstpienia od ró-

nych formalnoci na granicy Królestwa; przyrzeka nawet

e wyjedna podobne ulgi u wadz skarbowych rosyjskich,

przy przewozie towarów przez terytoryum Cesarstwa.

Jeden tylko stawia warunek, od którego nie móg od-

stpi: kupcy mieli si zobowiza, e przez trzy lata

tylko t drog bd do Królestwa sprowadza zagra-

niczne towary. Mia to by zatem nieubagany, radykalny

bojkot pruskiego handlu i przemysu — bojkot z okrele-

niem terminu. Ten termin nie uspokaja bynajmniej

Schmidta; inteligentny wychrzta zna si na handlu. Zda-

wa sobie spraw z trudnoci wykonania projektu, nie

lekceway jednak niebezpieczestwa; rozumia doskonale,

jak zabójczym istotnie ciosem byby dla Gdaska i Kró-

lewca choby tylko trzyletni bojkot pruskiego handlu,

jeeliby si uda, jeliby utorowa nowe drogi handlowe

i da pocztek bezporednim stosunkom midzy handlem

Królestwa a zagraniczn produkcy przemysow *). Konsul

pruski nie dawa si zbi z tropu] drwinami swego szefa

*) Wedug raportów Schmidta (z 2 i 5 lipca 1824), po konferen-

cyi odbytej u abckiego powstao »towarzystwo kupieckie « (ein

kaufmannischer Verein) w celu wszechstronnego zbadania pro-

jektów ministra w przedmiocie nowych dróg handlowych. Przede-

wszystkiem starano si obliczy ze cis dokadnoci, ileby kosztowa
transport z Rygi i Libawy. W tym celu zamówiono w Libawie nie-

które towary (po beczce kawy, cukru, ryu itp.) »Die Kosten diess

Transports soUen mit denen von Danzig hierher genau yergliechen und
das Hesultat dem Finanzminister vorgelegt werden*. Równie i na
przygotowania do budowy kanau augustowskiego zwraca Schmidt

baczn uwag w swych raportach, np. 13 sierpnia 1824: »An dem
Kana wird im Kónigreich Polen bereits mit grosser Tatigkeit ge-

arbeitet und es werden wochentlich von hier grosse Transporte Schau-

fel und anderer Werkzeuge nach verschiedenen Punkten abgesandt*.
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Z ))niewykonalnych, chimerycznych« projektów Lubeckiego,

donosi szczegóowo o ruchu antipruskim w handlowych

sferach, o panice, jak ten ruch wywoa poród gda-
skich domów handlowych, w korespondencyi gdaskich
z warszawskimi kupcami. Der Minister hat sogar den

Patriotismus der Kaufleue in Anspruch genomen — » na-

wet do patryotyzmu kupców apelowa minister« — ra-

portuje zaniepokojony konsul hr. Bernstorffowi ^j...

Rzeczywicie, niezmordowany minister Skarbu zaj
si energicznie praktycznem urzdzeniem ldowej komu-
nikacyi z rosyjskimi portami, taniej stosunkowo i szybkiej,

lekkiemi kibitkami. Tymczasem postpoway ywo przy-

gotowania do budowy kanaów, dla poczenia Wisy
z Niemnem i Dwin. Jeszcze przed podpisaniem kwie-

tniowej umowy Lubecki pisa do Mohrenheima, e jeli

si uyje wlO.OOO rk i kilku milionowa, mona wyzwo-
li Królestwo od nieszczsnego, przymusowego wzgldem
Prus pooenia ^). W lecie 1824 wygotowano szczegóowe

plany, roboty si rozpoczy, a konsul pruski w Warsza-

wie suy za echo przygnbiajcym troskom gdaskiego
kupiectwa, które w budowie projektowanych kanaów
przewidywao blizk swoj ruin. I w Petersburgu trakto-

wano powanie spraw wodnej komunikacyi Królestwa

z rosyjskimi portami. Grabowski jeszcze w maju pisa

do Lubeckiego: -Trzeba si przygotowa na wielkie nad-

zwyczajne wydatki, których sam Ksi jeste^ e tak po-

wiem, pierwszym autorem, ywo tu si bowiem zajmuj
kwesty komunikacyi pomidzy Wis, Niemnem a Ba-
tykiem. Cesarz przywizuje wielkie znaczenie do tych

projektów, s ju gotowe plany, sporzdzone przez iny-

nierów polskich i rosyjskich, ja cigle odbywam w tym

przedmiocie konferencye z ks. Wirtemberskim, z Arakcze-

jewem i Nesselrodem«. Decyzya zapada w czerwcu, w cza

sie warszawskiej batalii o kwietniowe punktacye *). Lu-

becki lka si susznie, e budowa kanau w zarzdzie

inynieryi wojskowej wypadnie drogo i niepraktycznie,
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rad byby j zagarn do zakresu dziaania swojego mi-

nisterstwa. Ugi si jednak; nie mia w tej sprawie wy-

stpi znowu w szranki z W. Ks. Konstantym, jako Na-

czelnym Wodzem. Zreszt, w danym momencie, uwaa
niezawodnie wszelk zwok w natychmiastowem rozpo-

czciu robót za ciki bd taktyczny: sam efekt rozpo-

cztej budowy mia w drugiej poowie roku 1824 wielkie

znaczenie, móg wpyn i niezawodnie wpyn na dal-

szy przebieg berliskiej negocyacyi.

W Berlinie zrozumiano taktyk Lubeckiego. Buduj
kana — mówi minister Bernstorff do swych kolegów —
to projekt niewykonalny, vorzugsweise dsu hestimm^ uns

im Sinne des polnischen Finanzministers zn grósserer

Nachgiebigkei in der Unerhandlung mit dem Herm von

Mohrenheim zu hringen — chc nas przez to, po myli
polskiego ministra Skarbu zniewoli do wikszych ustpstw

w ukadach z Mohrenheimem... ^).

Podobno ten sceptycyzm berliskich sfer urzdowych
ulatnia si coraz bardziej pod wraeniem postpu te-

chnicznych robót, pod wpywem wiadomoci, e nie bra-

knie funduszów na budow kanaów. W kadym razie,

ciekawe to spostrzeenie, i suszne bez wtpienia, e bu-

dowa kanaów bya rodkiem taktycznym, dla wywarcia

nacisku w toczcych si negocyacyach. Ciekawe spostrze-

enie, z jednego szczególnie wzgldu. Rzd pruski przed-

stawia zawsze ca akcy Polaków, a zwaszcza Lube-

ckiego, w sprawie konwencyi, jako intryg obliczon wy-

cznie na porónienie Rosyi z Prusami; z Berlina nie

przestawano oskara Lubeckiego, e stara si przeszka-

dza wszelkim ukadom, bdc z zasady przeciwnym

jakiejkolwiek konwencyi. Widocznie powtarzano te de-

nuncyacye, z wewntrznem przewiadczeniem, e nie ma
w nich sowa prawdy; inaczej — Bernstorff w augusto-

wskim kanale nie byby widzia taktycznego rodka, któ-

rym Lubecki si posugiwa dla pomylnego ukoczenia

rokowa o konwency handlow.
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W rzeczywistoci, ani kana nie by konnedy, obli-

czon tylko na efekt, ani wspóczesne zabiegi Lubeckiego
okoo ldowej komunikacyi z nadbatyckimi portanii. »Nie-

zaleno ekonomiczna«, wyswobodzenie z pod wpruskiego

ucisku«, nowe a od Prus niezawise ujcia dla rolniczej

produkcyi kraju — to byy wówczas istotnie myli prze-

wodnie wszystkich Lubeckiego zabies^ów; jeli kiedy, to

podczas misyi Mohrenheima, i pod jej bezporedniem
wraeniem widzia jedyn dwigni ekonomicznej po-

mylnoci Królestwa w zawizaniu i utrwaleniu stosunków

handlowych z zachodnimi krajami, a zwaszcza z Angli *).

*) W tym wanie czasie, pod wraeniem czerwcowej batalii

o umow Mohrenheima, po ostrem starciu z W. Ks. Konstantym,

Lubecki napisa swój programowy memoryal o ekonomicznem po-

oeniu Królestwa z 4 padziernika 1824; (ob. wyej str. 186—193
zwaszcza za 192 przyp.). Widoki zawizania bezporednich stosun-

ków z Angli byy naówczas pomylniejsze, ni kiedykolwiek, wo-
bec caego kierunku polityki handlowej Canninga i Huskissona, po

którym spodziewano si rychego zniesienia prohibicyjnych ce
zboowych angielskich. Silny popd, dany w Anglii rozwojowi wy-
twórczoci przemysowej, na gruncie polityki ekonomicznej Hu-
skissona, przed przesileniem r. 1825, móg rzeczywicie upowania
do nadziei, e Anglii bdzie równie zaleao na ustaleniu bezpo-

rednich stosunków handlowych z Polsk, ze sta wymian an-

gielskich wyrobów na surowe produkta Królestwa. Niedawno za-

warty traktat handlowy prusko-angielski zniewala Lubeckiego do

przezornoci, eby nowa konwencya z Prusami nie krpowaa po-

lityki handlowej Królestwa w sprawie bezporednich stosunków

z Angli. W tej myli L. pisa do Grabowskiego 20 sierpnia 1824,

ostrzegajc przed wydaniem nowych instrukcyi dla Mohrenheima,

któreby negocyacy berHsk mogy wprowadzi na t, wedug
niego, niepodan dla Królestwa drog. Je prefererais beaucoup

des articles formels a la proposition que les deux Etats se traitent

rciprouement comme ils traitent ou traiteront les Etats les plus

favoris6s, car je craindrais que cette clause ne put nuire par la

suit aux arrangements que nous chercherons a prendre avec

TAngleterre, si la Prusse, sans nous offrir les m6mes avantages que

cette puissance a notre exportation, prtendait que ses produits

fussent recus chez nous au m6me taux que les produits anglais de

semblable natur.
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Bez tego, byt kraju ekonomiczny wisia cigle na wosku,
w zalenoci od fluktuacyi politycznych stosunków, od

zmiennych okolicznoci, na które Polska nie miaa adnego
wpywu. Grzski, niepewny by dopóty cay grunt gospo-

darstwa narodowego, dopóki nieuchwytny wzgld »inte-

resów wyszego rzdu« móg rzuci na pastw Prusom zasa-

dnicze podstawy jego rozwoju. Z tem wszystkiem, Lubecki

by nadto trzewym, by w jakikolwiek sposób przeszka-

dza zawarciu traktatu handlowego z Prusami, na zno-

nych choby tylko dla Królestwa warunkach. Pragn
go szczerze w r. 1824, jak i przed dwoma laty ^). W ko-

munikacyi z rosyjskimi portami widzia na dzi skuteczn

bro celem wywalczenia dogodnych warunków upragnio-

nej konwencyi, na przyszo dzielny rodek ubezpiecze-

nia interesów Królestwa. Na dwie strony rozwija zatem

energiczn akcy, podczas dalszego toku berliskiej ne-

gocyacyi. Gorczkow organizacy samopomocy w spra-

wie nowych komunikacyi dziaa nie bez skutku na Ber-

lin, równoczenie za, po dawnemu, nie przestawa przez

Grabowskiego na Petersburg oddziaywa. Nie dba, e
to nie byo w smak Cesarzowi, który si niecierpliwi

przewlekoci rokowa i pragn je ju wreszcie do-

prowadzi do koca. Da tego nowy dowód w listo-

padzie 1824. Mohrenheim przesa by wówczas do

Petersburga drugi projekt konwencyi , znacznie ju
dla Królestwa korzystniejszy od kwietniowego ^). Tym
razem udao si Lubeckiemu przeforsowa w Warszawie,

na posiedzeniu Rady Administracyjnej, wnioski wzgldem
modyfikacyi kilku punktów projektu. »Có teraz bdzie?

Trudno przewidzie« — pisa wówczas do Grabowskiego—
))Co do mnie, sdz, e nie mona bynajmniej uwaa
ostatniego projektu za ultimatum pruskiego rzdu; on

nie lubi bawi si w gr hazardow, raczej jak kupiec

przywyk udawa, e wyrzek ostatnie sowo, cho gotów

jeszcze opuci w targu...« s). Skutek okaza, e Lubecki

mia suszno. Padziernikowy projekt powróci do Berlina,
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a w konwencyi z 11-go marca 1825 przynajmniej niektóre

z listopadowych postulatów polskiego rzdu doczekay

si uwzgldnienia. Sowem, rezultat przeszed istotnie

wszelkie oczekiwania. Nie darmo Stefan Grabowski pisa

do Lubeckiego, jeszcze pod koniec roku 1823, przed misy
Mohrenheima: ))U Ksicia nigdy Prusacy nie schodz
z porzdku dziennego. Si Vous reussissez avec eux, ce

serait un miracle, mais de Votre part on peu s'aendre

d des miracles . . . « ^).

O berliskiej konwencyi mona miao powiedzie,

e bya nierównie wicej dzieem polskiego ministra

Skarbu ni Mohrenheima, który podpisa j wespó z pru-

skim ministrem Spraw Zewntrznych. Co tylko byo
w niej korzystnego dla interesów Królestwa, to wywal-

czy Lubecki z ubocza, i nie bez walki z ambitnym se-

kretarzem Cesarzewicza. Konwencya Mohrenheima nie

przywioda do skutku » niesychanych uroszcze ksicia

Lubeckiego«, wedug terminologii jeneraa Scholera; po

bdach r. 1816 i 1818 bya to rzecz niemoliwa. Nie zdo-

byto w niej swobodnego przewozu do pruskich portów,

za opat skromnego myta {peage). Ale kwestya ce prze-

wozowych i przywozowych rozwizaa si bez porówna-

nia pomylniej, nili staa przed zabójcz taryf r. 1823-

Co przewozowe od yta ustanowiono w wysokoci

talara z asztu; na pszenic i wszelkie inne gatunki zboa
naoono co przywozowe w podwójnej wysokoci

(2 talary z asztu), bez wzgldu na to, czy kto przezna-

cza ziarno na sprzeda w Prusiech czy przechodzio

przez pruskie porty do innych krajów. I to by haracz

— susznie mówi Lubecki — haracz dotkliwy, który ob-

nia rent polskiego producenta, bd co bd jednak

nie zamyka dostpu do pruskich portów, otwiera dawne
rynki zboowe dla rolniczej produkcyi Królestwa i li-

tewskich gubernii. Lubecki mia w tem take zasug,
e ulgi pruskiej taryfy rozcignito take na Litw, pier-

wotnie bowiem penomocnictwo Mohrenheima byo tylko
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Ograniczone do interesów Królestwa ^% Drug zdobycz

stanowio ubezpieczenie sukiennych wyrobów kraju przed

prusk konkurency; cisa, bezwarunkowa prohibicya

stana odtd na stray interesów tej gazi krajowego

przemysu i daa silny popd dalszemu jej rozwojowi.

Dotd mrozia j jeszcze cigle niepewno jutra, obawa,

w kraju rolniczym wcale uzasadniona, e w rokowaniach

o konwency z Prusami przewa ostatecznie interesa

rolnictwa, któremu Prusy byyby z ochot przyznay

rozlege nawet ustpstwa taryfowe, w zamian za otwarcie

granicy dla sukiennych wyrobów. Lubecki uy swego

caego wpywu na rozumne zrównowaenie rozbienych

interesów rolnictwa i przemysu, bez powicania jednych

dla drugich, z roztropnem umiarkowaniem, skierowanem

ku bezwzgldnej ochronie jednego tylko pola krajowej

wytwórczoci. Przemys sukienny wydawa wówczas ju
do obfite plony, by zaspokoi wewntrzne potrzeby

kraju i równoczenie produkowa na wywóz, korzystajc

z otwartych granic. Lubecki za nie by bynajmniej Don Ki-

szotem krajowego przemysu; nie upiera si zatem przy

cisej prohibicyi na innych jego, mniej rozwinitych po-

lach, przez co danoby tylko silniejszy popd nieukróco-

nej dotd kontrabandzie *). Z tem wszystkiem, taryfa do-

*) Przemytnictwo odgrywao zawsze wielk rol w handlu Prus

z Rosy i Królestwem, ob. wyej str. 297. Nie darmo te Lubecki

przywizywa tak wielk wag do ukrócenia kontrabandy i nie

waha si uywa w tym celu jak najostrzejszych rodków, na co

opinia powszechna ustawicznie sarkaa, tak e to znajdowao nawet

odgos w sprawozdaniach Komisyi Sejmowych (Protokó posiedze

Izby Poselskiej 1830, str. 247, 24:8). Wzgld na niezmierne trudnoci

w wykorzenieniu przemytnictwa tumaczy te jasno dwie dosy
wane rzeczy w postpowaniu Lubeckiego podczas negocyacyi ber-

liskiej. Nie stara si bynajmniej przeciga struny w sprawie ca
do wyrobów skórzanych, póciennych i metalowych, jakkolwiek

dba szczerze o ochron tych gazi krajowego przemysu; byy one

bowiem jeszcze naówczas tak mao rozwinite w Królestwie, e
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czona do berliskiej konwencyi, liczya si równie
z interesami przemysu metalurgicznego, którego rozwój

tak ywo zawsze obchodzi ministra Skarbu, z przyszo-

ci krajowego garbarstwa i tkactwa póciennego; otaczaa

protekcy takie zwaszcza wyroby, na które kraj móg
si zdoby ju w owym czasie lub w niedalekiej moe
przyszoci. »Bez wszelkich zudze, wolno nam si spo-

dziewa, e z czasem zdobdziemy niejedne jeszcze ga-

krajowego przemysu, tymczasem nie szczdmy sta-

ra, eby nawet sam przywóz przyczynia si do przy-

mnoenia rodzimych naszych zasobów, którymi dzi ju
rozporzdzamy... « 1^). Rozumna ta zasada, wypowiedziana

wanie wród najgortszej walki o konwency z Prusami,

przywiecaa mu zawsze, ile razy móg wpyn na losy

tej konwencyi.

Na dziewi lat zawarto traktat handlowy z Prusami;

dopiero w r. 1834 jednej i drugiej stronie suyo prawo

kraj nie móg si obej bez znacznego przypywu zagranicznych

towarów, wygórowane za co ochronne zmuszaoby tylko do kon-

trabandy i popularyzowaobyj tern wicej w kraju. Wzgld na kontra-

band wyjania równie, dlaczego Lubecki opiera si tak energicz-

nie daniom pruskiej administracyi w sprawie pomnoenia komór
celnych, co zarazem dania te stawia we waciwem, charaktery-

stycznem wietle. Zakaz przywozu wyrobów sukiennych byby sta

si iluzoryczn zupenie zdobycz, jeliby administracya skarbowa
Królestwa nie zdoaa pooy skutecznie tamy napywowi tych wy-
robów drog handlu przemytniczego, a pomnoenie komór utrudnia-

oby kontrol i grozio zarazem rozprzgniciem administracyi clo-

wej Królestwa, któr Lubecki stara si cigle ulepsza, dobierajc

do niej z biegiem czasu coraz pewniejszy i sumienniejszy perso-

nal. Nage pomnoenie tego personalu grozio zatem zgubnem co-

fniciem si wstecz i zmarnowaniem wszystkiego, co w tym wzgl-
dzie osignito w cigu ubiegych trzech lat. Kto sobie nie zdaje

z tego sprawy, mógby widzie w zacitej walce Lubeckiego

o liczb i urzdzenie komór cowych maostkowy jedynie upór i za-
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pórocznego wypowiedzenia. Monarsze sowo porczao
Królestwu wszelkie korzyci ukadu handlowego z Cesar-

stwem ador. 1842. Ostatnie nierównoci tego ukadu, które

w szczegóach wykonania krpoway jeszcze handel Kró-

lestwa z Rosy, uprztnito nareszcie pod koniec r. 1824 ^^).

Tak zatem z wiosn 1825, po dokonanej ratyfikacyi ber-

liskiego traktatu, nastaa istotnie wiosna w ekonomicznem
odrodzeniu Królestwa. W jednej i drugiej sprawie, nie

wszystko udao si osign, do czego Lubecki dy przez

trzy ubiege lata. I to jednak, co zdoby, byo wielk wy-

gran, ju dla tego samego, e kraj posiad nareszcie

pewne rkojmie trwaoci, ustalenia zasadniczych warun-

ków produkcyi, zbytu, uruchomienia si gospodarczych;

rkojmie, o tyle trwae, o ile w Polsce cokolwiek mogo
by trwaem. Po tylu latach zgubnej chwiejnoci, spoe-

czestwo Królestwa zeszo z grzskiego gruntu, z roz-

paczliwego zabagnienia wszelkich stosunków gospodar-

czych, wstpio na grunt pewniejszy, na którym po raz

pierwszy od dawna mona byo pomyle o racyonalnej

polityce ekonomicznej.

Gdy rokowania o konwency berlisk dobiegay do

koca, prywatna wasno ziemska w Królestwie Polskiem

obciona bya niemal do ^/^ wartoci (63-3o/o). Na szóstej

czci majtków (16*47o) ciyy dugi, przewyszajce ich

warto szacunkow, z nieubagan, rozumie si, perspek.

tyw coraz wikszego wzrostu ciarów nad rzeczywist war-

to. Coraz groniejsze rozmiary przybierao wyjaowienie

ziemi ze wzmagajc si dewastacy caego gospodarstwa,

w pooeniu bez wyjcia, w którem rzekomy waciciel utrzy-

mywa si tylko sztucznym sposobem, rujnujcym doszcz-

tnie kredyt, przez moratorya, raz po raz przeduane, jeszcze

miowanie w intrydze, jak to mu zarzucali Prusacy; rozwaywszy
jednak rzecz dokadniej, nie mona i w tym take przedmiocie od-

mówi Lubeckiemu susznoci. Ob. co do szczegóów tej sprawy

w drugiej czci: »Misya Mohrenheima«.
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od czasów Ksistwa Warszawskiego ^^). Na tych, nad

warto obduonych majtkach bya ubezpieczona blizko

poowa (45*457o) wypoyczonych od dawna kapitaów,

midzy nimi za na pierwszych hipotekach figurowa prze-

wanie obcy kapita, pruski, z epoki Prus Poudniowych;
tak zatem olbrzymim sumom krajowych kapitaów grozio

doszcztne zaprzepaszczenie, jeliby przyszo do przymu-

sowej sprzeday. Nieszczsne moratoryum, chocia pra-

wnie ustao od koca r. 1821, trwao jednak faktycznie
w nastpnych latach, pod naturalnym naciskiem obaw,

e przymusowa sprzeda, wród zupenej stagnacyi han-

dlu, dunika i wierzyciela przyprawi o kij ebraczy,

a opaci si tylko pruskim kapitalistom, jeli berliskie

banki wycofaj swe kapitay z hipotek zrujnowanego

kraju. Dziesita z gór cz prywatnej wasnoci (10 97o)

obciona bya równo z wartoci; na niej bya uloko-

wana ósma niespena cz sum hipotecznych (137o)- Do

^4 wartoci obduono 180/^, do poowy pit cz (19'57o)

prywatnych majtków; 17*87o wypoyczonych kapitaów

ciyo na pierwszej kategoryi, 12-87o na drugiej. Oazami

wieciy niezaduone dobra lub te nie przecione; zu-

penie wolne od dugów stanowiy 77o ziemskiej wa-
snoci, obcione poniej Yi wartoci — uposaenie za-

monego obywatelstwa — wahay si midzy Y^ a Ys

(287o) caoci prywatnej ziemi, oszacowanej na 800 nie-

spena milionów zp., która w r. 1825 dwigaa pó miliarda

(505,989.335 zp.) hipotecznych poyczek. Z tej sumy— pó-

miliardowej — dwudziesta cz jedynie (5-47o) miaa
zabezpieczenie na dobrach zamonego obywatelstwa, co

byy obduone poniej Yi szacunkowej wartoci ^*).

W cigu dwóch lat ostatnich, od wprowadzenia pru-

skiej taryfy z r. 1823, trudno byo o amatora hipotecznej

lokaty; kto mia gotówk, wola j trzyma w domu, bez

adnego procentu, jeli nie dao si jej poyczy zamo-

niejszym obywatelom, biaym krukom wród spoecznoci

Królestwa. Urgano te projektowi Towarzystwa Kredy-
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towego, gdy w roku 1823, skaday o nim opini Rady
Wojewódzkie Królestwa, waciwe reprezentacye zrujno-

wanego obywatelstwa; namiewano si zwaszcza z soli-

darnej porki stowarzyszonych, jakby ))assocyacya bankru-

tów« moga cudem z niczego stworzy pienidze. Co
wicej, nawet po konwencyi berliskiej, która zapowia-

daa lepsze czasy rolnikom, po zaoeniu Towarzystwa

Kredytowego, w szerokich koach obywatelstwa zapano-

waa — rozpacz, tak — czarna rozpacz. wiadcz o tem

midzy innemi raporty rezydenta austryackiego w Kra-

kowie do Metternicha. Baron Lipowski by wiernem

echem stugbnej opinii obywatelstwa. Zaamywano rce;

dosy le byo dotd, teraz Lubecki swoim »systemem

kredytowym« zrujnuje do reszty kredyt, wtrci Kró-

lestwo w przepa ... 1^).

W dwa lata potem, nie jeden tylko Stefan Grabo-

wski nazywa Towarzystwo Kredytowe »prawdziwem
arcydzieem « Ksicia Ministra — c'es sans contredit vore

chef d^oeuwe i^).W cigu piciu nastpnych lat ))arcydzieo«

to przejednao z niepopularnym twórc Towarzystwa Kre-

dytowego politycznych antagonistów ministra Skarbu,

o ile byli prawdziwymi patryotami i ludmi dobrej

wiary i^).

Miae jednak Grabowski suszno, jeli t instytu-

cy nazywa bez zastrzee dzieem Lubeckiego? W wspó-

czesnej i w dzisiejszej opinii nie trudno spotka si z s-
dem, w którego wietle zdanie zacnego, niestrudzonego

wspópracownika Ksicia-Ministra mogoby w kadym ra-

zie zakrawa na przesad. Dla wspóczesnych prawda

bya zbyt jasna, zbyt wiee i pamitne szczegóy caej

sprawy, by sd jludzi powanych i dobrej woli móg a-

two si pomyli. Na potomnych wiele wpyny pamitniki

Komiana, nieoceniona kopalnia szczegóów i anegdot,

podanych w owietleniu, które przyczynio si bardzo do

spaczenia zdrowego sdu o epoce autora tych cennych

wspomnie. Kajetan Komian, nieprzebagany wróg Lu-

St. Smolka. 24
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beckiego, widzia w jego najwikszem, najtrwalszem

dziele zasug Feliksa ubieskiego, a poniekd Matu-

szewica, ministrów, którzy poprzednio zajmowali si bez-

skutecznie ustanowieniem instytucyi, skopiowanej do
wiernie z pruskiej landszafty. »Ksi Ksawery Lubecki,

zostawszy ministrem Skarbu a istotnie Namiestnikiem,

wsparty ufnoci Cesarza, wniós ten projekt systemu

kredytowego, przewag swoj utrzyma i wieniec dobro-

czycy kraju, o który si dwóch ministrów kusio, po-

zyska. Sic vos non vohis.U(. i') To sowa Kajetana Ko-

miana.
adnego z tych trzech ministrów dzieem nie by sam

pomys, zbawczy istotnie pomys: jak oprze ratunek

istotnych podstaw gospodarstwa narodowego na danym
wzorze, wypróbowanym od dawna za granic; jak ten

wzór, z chlub dla polskiej myli, udoskonali, zasto-

sowa do potrzeb kraju i do wymaga czasu, a zastoso-

wa tak umiejtnie, e przeze spoeczestwo od razu

dwigno si z ruiny, e znakomite przeobraenie obcego

wzoru stao si nowym wzorem dla innych krajów, do-

brodziejstwem dla Polski i dla ssiadów. Susznie oddano

t sprawiedliwo Augustowi Bielskiemu; on to, nieznany

szlachcic, pose koniski za czasów Ksistwa Warsza-

wskiego, ju w r. 1809 rzuci niepospolity pomys, który

Lubecki urzeczywistni po 16 latach; on by waciwie
autorem oryginalnego projektu, zbyt dugo zagrzebanego

w plewach polemicznej szermierki i jaowych dyskusyi

o sposobach ratunku zruj nowanego obywatelstwa ^^). Lubecki

wygrzeba z zapomnienia to istne jajo Kolumba, z którego

wylg si jego projekt Towarzystwa kredytowego, opraco-

wany przeze szczegóowo w Wiedniu, podczas rokowa
o ryczatowy ukad likwidacyjny z Austry^^).

Duo byo rozmaitych projektów; wszystkie niedo-

bre, jaskrawo wiadczce o bezradnoci powszechnej,

niekiedy wprost szkodliwe, zgubne zarówno dla spoe-

czestwa jak i dla Skarbu; midzy nimi nie brako po-
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pularnych projektów, co zmierzay do ratowania pry-

watnych fortun groszem publicznym, przez zmarnowanie

dóbr narodowych. W tym rozpaczliwym chaosie róno-

rodnych pomysów, niedaleko ju byo do wprowadzenia

litewskich exdywizyi, które Lubecki jeszcze w swych

memoryaach z r. 1811 uzna za jedn z egipskich plag,

podkopujcych ca budow gospodarczego bytu rodzinnej

Litwy*). Jeden by tylko niedoceniony, namitnie kryty-

kowany projekt Bielskiego, jeden, co móg istotnie sta

si »dwigni bogctwa«. Jeli Lubecki, pozna si na

jego wartoci, to wiadczy tylko o niezwykej bystroci

znakomitego ))nieuka«, któremu urgano, e nie przeczy-

ta adnego dziea o ekonomii. Wicej znaczyo, e jesz-

cze udoskonali pomys Bielskiego, rozwin go wszech-

stronnie i wspar skutecznie najistotniejsz jego zasad,

dodamu mocy, niezachwianej pewnoci, przez przystpienie

Skarbu do Towarzystwa ze znaczn czci dóbr naro-

dowych. Przez to od razu podniós si kredyt modzie-
czej instytucyi; upad zarzut, e Towarzystwo jest nie-

zdoln do ycia »assocyacy bankrutówcc Istotna jednak

zasuga Lubeckiego tkwi w rozwanem a umiejtnem
wykonaniu projektu; w tej zawsze mu waciwej, niezmor-

dowanej energii, z jak zdoa skutecznie przezwyciy
wszelkie zapory. Przemóg nieufno do miaych, ory-

ginalnych zasad rodzimego projektu, któremu tak atwo
byo zarzuca ))niepraktyczno«, skoro znacznie odbiega

od dawnych wzorów, wypróbowanych ju dugoletni
praktyk zagranicy. Zwalczy zwycisko maostkowe lub

niecne intrygi szczupej garstki kapitalistów i spekulan-

tów, co lkali si obnienia odsetek od swoich sum hi-

*) O caym przebiegu prac nad utworzeniem Towarzystwa Kre-

dytowego i Banku Polskiego oraz o pierwszych latach istnienia obu

tych instytucyi, ob. w drugiej czci: »Dwa dziea Lubeckiego«,

gdzie czytelnik znajdzie sporo nieznanych do tej sprawy przyczyn-

ków, zaczerpnitych po wikszej czci z papierów Lubeckiego

a zwaszcza z jego korespondencyi ze Stefanem Grabowskim.

24*
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potecznych i z upragnieniem wyczekiwali krytycznego

momentu, kiedy kupi za bezcen przecione majtki
i ulokuj w ziemi wasny dorobek, nie bez lichwy czasami

nagromadzony w epoce przesilenia. Rada Stanu Królestwa,

zamiast na rk^ i Lubeckiemu, bya dugo gówn
ostoj tych intryg i uprzedze; ten areopag nie zaniedba
istotnie adnej sposobnoci, by mu rzuca kody pod nogi,

albo, co gorsza, upiera si przy takich modyfikacyach

projektu, któreby z góry musiay zwichn ca insty-

tucy. On za mdrem, przezornem kunktatorstwem od-

wlók, potrafi odwlec wykonanie pieszczonej od dawna
myli do jedynego rzeczywicie momentu, gdy mia ju
wszelkie widoki powodzenia, a tymczasem, z niezrówna-

nem wirtuozowstwem nagi nieprzychyln opini i uto-

rowa drog przyjciu caej ustawy o Towarzystwie na

Sejmie r. 1825.

Znikd nie mia pomocy, prócz Grabowskiego u góry,

i dwóch na miejscu dzielnych wspópracowników, Kali-

nowskiego i Ludwika Platera; pierwszy, nastpnie pre-

zes Towarzystwa, obok ministra, w caem tem dziele za-

skarbi sobie najobfitsze zasugi i pad ofiar nadludzkiej

pracy w ostatecznej organizacyi, gdy ju kierowa pier-

wszymi krokami instytucyi. Te pierwsze kroki, pierwsze

lata istnienia Towarzystwa Kredytowego rozstrzygny
o powodzeniu, o zbawczej jego misyi; ten wyraz, tak

czsto naduywany, ma tu jak najwaciwsze zastosowa-

nie. Tu, w wykonaniu idei Lubeckiego, otwarte byo sze-

rokie pole zasug licznemu gronu niepospolitych wspó-
pracowników, bez których cae dzieo ministra nie byoby
si nigdy pomylnie rozwino, mogoby zmarnie w sa-

mym zawizku. T zasug dzieli z Lubeckim cae ów-

czesne obywatelstwo, w osobach swych najlepszych przed-

stawicieli, a wród nich w pierwszym szeregu wiec
imiona obu ubieskich, synów Feliksa, tego ministra,

co pierwszy torowa drog myli, przez Lubeckiego wcie-

lonej w czyn. I w tem jednak wielka zasuga twórcy tej
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instytucyi, e takich ludzi znalaz, zespoli do wspólnej

pracy, e wytworzy w ich gronie t sam atmosfer,

któr za Lubeckiego wyróniay si biura Komisyi Skarbu;

e umia poród wadz Towarzystwa wszczepi tradycy

))suby«, w swojem pojciu tego wyrazu, takiej ))suby«

dla dobra kraju, jak on sam wypeni cay swój ywot:
gorliwoci obywatelskiej, opartej na wysokiem pojciu

twardego obowizku. Nie mao te zawaya w rozwoju

Towarzystwa ojcowska czujno ministra Skarbu, z jak
sta nieustannie na stray interesów modej instytucyi,

w cigu piciu pierwszych lat jej istnienia. Kto inny nie

byby moe potrafi tak skutecznie sparaliowa podzie-

mnych intryg, któremi pomylny rozwój Towarzystwa sta-

rali si podkopa dwaj przyjaciele, Nowosilcow i Schmidt,

zawsze oni, zawsze na placu, gdy mona byo szkodzi

interesom Królestwa. Konsul pruski mia wówczas znów
sposobno utwierdzi si w przekonaniu, e spolski mi-

nister Skarbu tylko w jednym przedmiocie umia by kon-

sekwentnym«, in seinem leidenschaftlichen Hass gegen

Preussen. Có bowiem mogo by jaskrawszym dowo-

dem tej ))nienawici«, jak zrczna a skuteczna obrona

kursu listów zastawnych Towarzystwa; w r. 1826 Schmidt

potrafi sprowadzi sztuczn znik do 68 za 100, Lu-

becki za odbi cios wymierzony za pomoc ogldnej ope-

racyi, na któr wyjedna u Cesarza bezzwocznie kredyt

miliona zp., i w ten sposób dwign niebawem kurs li-

stów do 84, tak na warszawskim placu jak na giedzie

berliskiej *). W cigu pitego roku istnienia Towa-
rzystwa kurs listów dosign wreszcie nominalnej war-

*) Lubeoki uy tego miliona na zaliczki, których udzielano

wacicielom listów zastawnych, 70 za 100, po 6%, czem natu-

ralnie od razu podniós kurs, nikt bowiem nie chcia sprzedawa
listów po 68, mogc otrzyma 70 za umiarkowanym procentem
i doczeka si lepszego kursu. Operacya ta wzmocnia niezmiernie

zaufanie do listów zastawnych i utwierdzia kredyt Towarzystwa.
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toci; by to tryumf, jakiego nawet najwikszy opty-'

mista nie powaa si roi przed piciu laty ^o).

Wród cikiej walki o naczelne zasady swego pro-

jektu, Lubecki nazwa Towarzystwo Kredytowe wkamie-

niem wgielnym przyszej wityni, gdzie zajanieje

pomylny rozwój kraju«... ))W tej instytucyi — pisa do

Grabowskiego — widz jedyn podwalin caej budowy
finansowej Królestwa; przyjcie tego systemu moe do-

piero dostarczy rodków, od których zaley ustanowienie

innych niezbdnych instytucyi. Bank, Gówna Ksiga (ma-

jtku publicznego czyli innemi sowy pomylne ukoczenie
wewntrznej likwidacyi) itp. Jest to jedyny rodek uzdro-

wienia kredytu, przywrócenia, rzec mona, dobrej wiary

we wszelkich interesach; jedyna droga, by u nas mona
wypenia przyjte zobowizania, a nie naraa si na

osobist ruin; by wybrn z pooenia bez wyjcia,

w którem ludzie nie mog obchodzi si bez wykrtów,
bez rozmaitych kruczków, uchybiajcych wymaganiom
prawoci ^').

miao mona powiedzie, e twórca Towarzystwa

Kredytowego nie zawiód si w tych nadziejach. Dzieo

jego byo nietylko potn dwigni gospodarstwa naro-

dowego ale i charakteru, prawoci spoeczestwa. Poowa
niemal caego obywatelstwa zrzucia z siebie gniotc
zmor ruiny, przestaa wreszcie y bez myli o jutrze,

gdy ta myl trua ycie, ubezwadniaa siy. Kto móg
zacign poyczk w Towarzystwie, zrzuca pta pry-

watnych dugów, zdobywa rodki oczyszczenia majtku
w 28 latach; mia pewno, e si utrzyma przy tym

warsztacie spoecznej pracy, jeli opaci póroczne raty.

Ta pewno krzepia siy, zachcaa do oszczdnoci, do

rozwanych, nie po nad mono, ulepsze w gospodar-

stwie. Czwarta cz obywatelstwa, to byli » wydziedzi-

czenia, rzekomi waciciele przecionych nad warto
albo równo z wartoci obduonych majtków. Dla wielu

jednak z tej licznej rzeszy znalaz si teraz take ratu-
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nek, nie w Towarzystwie wprawdzie, ale na gruncie

zdrowszych stosunków, jakie nastay po jego zaoeniu.

By spory zastp obywateli, których ruina nietylko nie

popsua, lecz wanie skrztnoci nauczya, zabiegliwoci;nie

brako takich, co wszelkiemi siami walczyli z fal, bronic

si do ostatka; jak zawsze, jednych bieda pograaw prostra-

cyi, drugim, dzielniejszym, dodaa hartu. Dla takich, co oso-

bist dzielnoci dawali pewne rkojmie, e im warto

dopomódz, znalaz Lubecki desk ratunku w osobnym,

niezalenym od Towarzystwa systemie poyczkowym, z sum,

któremi Skarb rozporzdza, zacignwszy poyczk 50 mi-

lionów na dobra narodowe ^^). Kto wreszcie musia ust-

pi z ziemi, na której trzyma si sztucznie, z ujm dla

dobra kraju, dla kredytu krajowego: opuszcza posteru-

nek, dawno stracony dla niego i rodziny, aby go odda
w pewniejsze rce, z poytkiem dla spoeczestwa. Tylko

e nieuchronna ta likwidacya moga odbywa si prawi-

dowo, bez gronych wstrznie dla jednostek i spoe-

czestwa, bez katastrofy publicznej, jak przed zaoeniem
Towarzystwa Kredytowego byoby wystawienie na licy-

tacy ogromnej liczby majtków ziemskich. Nie brako

teraz rzetelnych, silnych ekonomicznie nabywców ziemi,

poród obywateli, których majtki nie byy przecione;

mogli zacign w Towarzystwie poyczk, spaci j
w latach 28, zostawi dzieciom woln od dugów a po-

mnoon znacznie spucizn. Wreszcie, dla wszystkich

))wydziedziczonych« — czy na nich przez lekkomylno
spada ruina czy te byli ofiar publicznych nieszcz—
dla wszystkich inne zupenie stawao otworem pole, za-

robku, pracy na ycie, dziaalnoci spoecznej. Inne, ni
przed kilkoma laty, gdy nic innego ich nie czekao, jak

chyba pasorzytne wegetowanie, u klamki monego pana czy

w roli rezydenta, w domu krewnego, co jeszcze nie

zbankrutowa. wita widocznie ranek nowego ycia. Sam
twórca Towarzystwa Kredytowego i umów handlowych

z Rosy, optymista Lubecki nie przewidywa nawet, e
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tak szybko wzmoe si w kraju rozwój przemysu i ruch

handlowy. By to widoczny skutek wzrastajcej ufnoci

do wszelkich mielszych przedsiwzi, na pewniejszym

ju gruncie ekonomicznym; dorany skutek uzdrowienia

kredytu, a take bezporednie nastpstwo obydwu zwy-

cistw Ksicia-Ministra, owoc ukadu petersburskiego (1822)

i berliskiej konwencyi (1825).

Rozwój ekonomiczny odzwierciedla si jasno w bi-

lansie handlowym kraju, zwaszcza w handlu z Cesar-

stwem, dokd by skierowany cay wywóz przemysowych
wyrobów ^3). W pierwszym roku po zaoeniu Towarzy-

stwa Kredytowego dosiga cyfra tego wywozu 14 nie-

mal milionów (13.919.408) zp., gdy pi lat przedtem,

w roku poprzedzajcym objcie ministerstwa przez Lu-

beckiego, nie dochodzia do pótrzecia miliona (2.350.703)

zp.; w r. 1826 warto sukna wysanego do Rosyi wy-

nosia 12.784.590 zp. (91'87o), w r. 1820 niespena szóst

cz tej sumy, 1.942.223 zp. (82*6o/o). Jasno uwydatniaj

wzrost wywozu nastpujce cyfry, w rublach assygnacyj-

nych, raczej za nizkie, ni za wysokie: 1824 r. 3.219.821,

1825 r. 5.057.794, 1826 r. 5.952.563, 1827 r. 7.217.996, 1828 r.

7.217.024 (nieznaczna znika w roku wojny tureckiej),

1829 r. 8.418.955 *). W ostatnim roku (1829) ogólna war-

to sukna wyrobionego w Królestwie dosigaa 40 milio-

nów zp. 24) Wskutek wzrastajcego wywozu wyrównywa
si bilans wzajemnego handlu pomidzy Królestwem

*) Kurs rubla assygnacyjnego wynosiJ podówczas niespena

dwa zp., wobec czego cyfra r. 1826, podana w tern zestawieniu

wedug rosyjskich róde, nie odbiega daleko od cyfry, któr przy-

taczamy powyej z bilansu handlowego lat 1820 i 1826 (w papierach

Lubeckiego). Bilanse te miay suy do obrony interesów polskiego

przemysu w pertraktacyach z rosyjskim ministrem Skarbu (LG.

2 marca 1827), o wszystko zatem mona raczej posdza Lubeckiego

ni o przesadne tych cyfr wyrubowanie, zwaszcza w bilansie

r. 1826.
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a Cesarstwem, który w r. 1820 wykazywa jeszcze prze-

wyk 6.804.513 zp. na korzy Rosy i; w tej sumie, sam
przywóz rosyjskich woów dochodzi do piciu blizko

milionów (4.791.400) zp. ^s)

W Petersburgu sarkano na ten zalew Cesarstwa

polskimi wyrobami; co gorsza jednak, nie w samym Pe-

tersburgu. Przemys rosyjski mia przewanie siedzib

w dobrach arystokracyi, nic wic dziwnego, e rozkwit

wytwórczoci Królestwa budzi jej zazdro, wyzywa j
do walki. Przedsibiorstwa fabryczne, w posiadociach

rosyjskich ksit i zamoniejszej szlachty, urzdzone
z ogromnym nakadem kosztów, bez znajomoci rzeczy,

rzadko daway jaki zysk pod zarzdem techników cudzo-

ziemców, którzy nie znali kraju, pamitaU o sobie, a nie

dajc wacicielom dochodów, tem skwapliwiej zasaniali

si konkurency fabryk i warsztatów Królestwa. Dobrze

jeszcze, póki y Aleksander. Po jego mierci powsta
alarm na caej linii ; Kankryn, minister Skarbu, by
jego najgortszym rzecznikiem 2«). Mia osobiste obrachunki

z Lubeckim. Niedawno, w r. 1823, przed dymisy Gurjewa,

gony sukces dw^óch lat administracyi polskiego ministra

Skarbu da powód do pogosek, e go Cesarz powoa do

Petersburga. Zacny Mord winow, gorcy Lubeckiego wiel-

biciel, mówi, e to jedyny czowiek, któryby potrafi do-

kona Syzyfowego dziea, podwignby rosyjskie finanse.

Mordwinow by wyjtkowem, odosobnionem zjawiskiem

w zastpie tajnych radców; szanowano go zawsze, lecz

mao kto si liczy z oryginalnem zdaniem starego admi

raa^'). Bd co bd, te pogoski kryy uporczywie po

Petersburgu, przed dymisy i nominacy nowych mini-

strów w r. 1823; sam nawet Stefan Grabowski, zawsze

ostrony w swych kombinacyach, ostrzega Lubeckiego,

e bdzie musia oswoi si z tym projektem, jeeli Kan-

kryn nie podoa zadaniu ^s). Na tem tle, nowy minister

Skarbu, konsekwentny zwolennik cisej prohibicyi, gronym
by przeciwnikiem po mierci Aleksandra; to nie Gurjew,
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Z którym Lubecki »wygra spraw« w r. 1822. Mikoaj,

niezrównany )>frontowszczyk«, dobry brygadyer i nic wi-
cej — do r. 1825, jak to sam lubi powtarza — nie mia
pojcia o wszelkich zawiociach administracyi, a wobec
Polski, wobec Królestwa by jeszcze czyst, niezapisan

kart, ze znakiem zapytania; mówiono tylko, e niedobre

wspomnienia wywióz z pobytu w Wilnie ^s).

Wszystko to razem skadao si w pocztkach no-

wego panowania, w roku 1826, na nieszczególny dla

Królestwa horoskop; zapanowa niepokój w szeregach

przemysowców, szkodliwy czynnik w budzcym si
z upienia yciu ekonomicznem.

Zawrzaa nowa walka, niebezpieczniejsza, ni przed

czterema laty. Lubecki wyjecha do Petersburga w kocu
marca 1826, z deputacy Królestwa, na powitanie »Króla«;

wróci dopiero w lipcu. Nigdy stamtd nie wraca z tak

susznem przewiadczeniem, e dobrze speni »sub«,
nigdy podobno nie mia tyle trudnoci do przeamania.

Odbi skutecznie zabójczy cios, wymierzony na rozwój

rodzimego przemysu, utrzyma w mocy ukaz z 1 (13)

sierpnia 1822; Magna charta ekonomiczna kraju pozostaa

na stray handlu z Cesarstwem i z Chinami ^o).

Przed przybyciem ministra do Petersburga, mody
Cesarz da ju wyranie uczu polskiemu Sekretarzowi

Stanu, e by pod wraeniem alarmu, który wzniós si
w obronie rosyjskiego przemysu. Grabowski nie chcia

dotyka draliwego przedmiotu; sam Mikoaj rozpocz,

ali si na upadek rosyjskich fabryk, ubolewa, e to

szkod wyrzdza finansom Rosyi ^^). Ale do Lubeckiego

nie mia o to urazy. Ksinej Lubeckiej pisano ze stolicy:

»Ksi najlepiej przyjty przez Monarch i ju okrzy-

czany w Petersburgu ministrem tutejszym Skarbu... « ^^).

Ten ))okrzyk« nie uatwi mu chyba pertraktacyi z Kan-

krynem i z Komitetem Finansów pod prezydency ksi-

cia Kurakina; czynnoci te rozpoczy si wkrótce i ostr

przybray posta od pierwszej chwili. Co prawda, w listach
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ministra nie wida niepokoju. »Jestem pewny, e wygramy,

bo prawda za nami, a Król sprawiedliwy, ja za, jak

wiesz, nieco uparty... « Tak pisa 12 kwietnia do ony,
dodajc, e ju go zawezwano ))do traktowania o handlo-

wych stosunkach z Komitetem Finansowa. W tym samym
licie donosi o pierwszem posuchaniu u Mikoaja. »Au-

dyencya trwaa wicej godziny, a rezultat tego, com sy-'

sza, jest ten, e niepospolitego mamy króla, i Polacy bd
mieli powody kocha go i szanowa; zgoa czas wiele

pokae i wielu zadziwi... « ^3).

Na tem te chyba wraeniu opieraa si nadzieja

»wygranej «; zreszt listy ministra z r. 1826 wolne zupe-

nie od optymizmu; nie ma w nich ani ladu oczekiwania,

jak w r. 1822, e w Petersburgu ))bd traktowa nas po

braterskutt. Gra bya od pocztku otwarta. »Trzeba — pi-

sze pod koniec kwietnia — e tak powiem, nie broni

si, ale naciera; ja te to robi, tu bowiem chodzi o in-

teres ojczyzny, to jest mojego Pana, mojego króla, a Ty
wiesz dobrze, co powinno si czyni w takich okoliczno-

ciach«. Prawieby si chciao przypuszcza, e minister

pisa te sowa, pod adresem ))ukochanej Marysia, raczej

dla petersburskiej policyi, dla Kankryna. wZreszt — do-

daje — nie naley mówi hopsa, póki si nie przeskoczy,

ale te nie naley traci nadziei, majc dobr spraw
i sprawiedliwego Monarch« ^^).

Obydwie strony pewne byy zwycistwa; nikt na

seryo nie myla o jakiemkolwiek porozumieniu, jak w r.

1822. Tak przeszed maj; zblia si koniec walki, wraz

z terminem wyjazdu Cesarza do Moskwy, na koronacy;

tylko z powodu zgonu Cesarzowej Elbiety (16 maja) od-

oono koronacy na miesic ^^j. Nim jeszcze ta decyzya

zapada, Lubecki uzna, e nie ma czasu do stracenia;

postanowi wykona rozstrzygajcy wataka. 22 maja wniós
prob o nadzwyczajn audyency; 26-go odbyo si po-

suchanie, jeden z najpamitniejszych momentów w yciu

Ksicia-Ministra ^^).
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Nadzwyczajne byo to posuchanie. Niewiadomo,

jak dugo trwao; jakinni argumentami polski minister

przekona Mikoaja, e w interesie Rosyi nie godzi si

powica rozwoju Polski prywatnemu interesowi wkilku

fabrykantów rosyjskich« '^j. Dosy, e wyszed z Zimowego
Paacu, utwierdzony w nadziei pewnej wygranej. W par
dni po tem pisa do ony: »Siedz w domu za robot«—
moe rozwija w pimie, na rozkaz Mikoaja, dla lepszego

upamitnienia rzeczy, ten lub ów szczegó swojej argu-

mentacyi? »Miaem w pitek audyency u Najjaniejszego

Pana i gówny rezultat jej jest ten, e teraz nie wt-
pi, e spraw wygram, lecz to ju na innem
miejscu, sown ie...« ^s)

Minister nie móg takiej audyencyi opisa w licie

do domu. Nie trudno si domyli, co mówi Cesarzowi;

mona odgadn z kilku pism, memoryaów, które pisa

w ostatnich czasach. Ju od kilku tygodni przygotowywa
teren do tej batalii ^9). U fau, je ne dirais pas, me de-

fendre, mais atauer, aussi le fais-je

.

. . sam trafnie t
taktyk okreli. By to atak, rozstrzygajcy, zuchway;

szara, w której nacierajcy ginie albo zwycia; druzgo-

ta bez skrupuów ca rosyjsk administracy, na ni, na

rzeczywist winowajczyni zwala odpowiedzialno za

wty rozwój rosyjskiego przemysu. Mody brygadyer na

carskim tronie, inteligentny, cho mao wyksztacony, szuka

naokó prawdy a znajdowa serwilizm i pochlebstwem

pokryt niech. Prawda, jak Lubecki bryzn, otwara

Mikoajowi oczy, odsonia w caej nagoci mnóstwo cie-

kawych rzeczy, o których si nie nio >doskonaemu
frontowszczykowi «.

Wówczas to zaszed ten drastyczny epizod, który

duo zaway w yciu Ksicia-Ministra, nietylko w oso-

bistych jego kolejach *o). Powiernik Mikoaja, baron Korff,

tak go opisa wedug wasnych sów Lubeckiego:

»Cesarz sucha cierpliwie; nagle przerwa:
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- Powiedz mi, jeli aska, skd wzia ci si ta mia-
o, e mi mówisz to wszystko w oczy?

— Ja widz, e kto chce powiedzie prawd W. C.

Moci, nie napotka adnej przeszkody w samej osobie

Najjaniejszego Pana; widz to, wedug tego te postpuj.
Ale wadza — to najwiksza haownica na tym wiecie

(nic w wiecie tak nie psuje jak wadza). Dzi W. C.

Mo pozwala mi tak gawdzi i nie gniewa si na mnie,

ale minie lat dziesi albo nie tyle nawet, a wszystko

bdzie inaczej. Przywykniesz, Najjaniejszy Panie, do

wszechwadzy, do paszczenia si, pochlebstw, i za to

samo, co mi dzisiaj uchodzi, kaesz mnie moe powiesi.

— Nigdy! Ja zawsze bd rad sucha prawdy; po-

zwalam ci raz na zawsze, jeeli jakie gupstwo powiem
albo popeni, powiedz mi prosto w oczy: Nikoaja ty

wriosz! (Mikoaju, esz !)« *)

*) Po dwóch latach — opowiada Lubecki — przybyem znowu,

do Petersburga i byem u cesarza. Tym razem przyj mnie bardzo

chodno, nawet nie w gabinecie swoim, jak dawniej, lecz w pocze-

kalni, a obróciwszy si z roztargnionym wyrazem ku oknu, pyta
tylko sucho o pogod, jak miaem drog i t. p. Nie byo ani cienia

dawnej poufaoci, ja za, rozumie si, trzymaem si, co do mnie,

etykiety jak najcilejszej, nie pozwalajc sobie najlejszej nawet

aluzyi do dawniejszych naszych pogadanek. W tem po kilku minu-

tach, N. Pan obróci si do mnie z gonym miechem i z wyci-
gnit rk: »No có, dobrze odegraem rol monarchy, zepsutego

wszechwadz i pochlebstwem? Nie, mój bracie, ja nie zmieniem
si i nigdy si nie zmieni, a jeeli ty ze mn w czemkolwiek si
nie zgodzisz, moesz mi miao po dawnemu powiedzie: Nikoaj,

ty wriossU Lubecki korzysta nieraz z tego upowanienia. Raz bya
mowa o koronacyi na króla polskiego. sRozumiem — rzek Mikoaj —
e po odbyciu koronacyi na cesarza Rosyi, musz jeszcze korono-

wa si królem polskim, poniewa tego wymaga wasza konstytu-

cya; nie widz jednak powodu, dlaczegoby to miao odby si
w Warszawie, a nie w Petersburgu lub w Moskwie; konstytucya

powiada tylko, co prawda, troch nie jasno, e ten akt ma si od-

by w stolicy«. Lubecki odpar bez namysu: ^Niezawodnie. Nic

atwiejszego, jak speni wol W. C. Moci; trzeba tylko obwieci,
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W miesic po tej rozmowie, Lubecki pisa do ony:
))Byem dzi na audyencyi u Najjaniejszego Pana i ka-

za mi byd jutro dla dokoczenia roboty, po której prosi

bd o pozwolenie wyjechania; oj, gdyby wszyscy sysze
mogli rozmow jego, ileby nie rokowali sobie nadziei

przyszej pomylnoci... « '^i). Nie poegna si jednak tym
razem; przed samym wyjazdem z Petersburga, 8 lipca,

by jeszcze raz u Cesarza. Mikoaj wyjeda na korona-

cy; w owej chwili, byby da niewiedzie co za obecno
W. Ks. Konstantego w Moskwie. Dla mas, dla ludu, star-

szy brat zawsze by prawowitym nastpc Aleksandra, ten

Impierator Kanstantin^ »uwiziony w Warszawie«, któ-

remu caa Rosya wraz z Mikoajem, pó roku temu, zo-

ya przecie przysig wiernopoddacz Daremne byy
jednak wszelkie zaklcia; Konstanty nie rusza si z Bel-

e konstytucya, która zawieraa to postanowienie, obowizuje take
w obu stolicach Rosyi«. (inHjrB^ep'B, HMn. HHKOJiaH IlepBBiH, I. )
Nie darmo te w grudniu 1830, gdy Lubecki przyby do Peters-

burga, w deputacyi od Dyktatora i Rzdu Tymczasowego, Miko-

aj przyj go jedynie na uroczystej audyencyi w obecnoci

W. Ks. Michaa, ministrów i Dybicza; potem za, nie pozwo-

li mu wprawdzie z Petersburga wyjecha, ale nie dopuci
go do siebie przez cay rok 1831 i dwa miesice nastpnego

roku. Dopiero 27 lutego 1832 L. pisa do ony: »Jutro mam by
Najj. Panu przedstawiony dla zoenia dzikczynie za nomino-

wanie mnie czonkiem Rady Pastwa*. O przebiegu tej audyencyi

(28 lutego 1832) nie ma adnej wzmianki w dalszych listach Lu-

beckiego do ony. Natomiast w tradycyi rodzinnej zachowaa si

pami nastpujcego epizodu z czasów po r. 1831. Mikoaj rzek:

»Eh bien, Lubecki, oublions le pass«. Na co Lubecki odpar: »Sire,

j'ai le bonheur de ne pas devoir oublier quoi que ce soit, dans mon
passe«. — »Ty zabywajesz sia, Lubieckij«! — mia krzykn Mikoaj

i podnie pi do oczu Lubeckiego, na co ten odrzek spokojnie:

»Nie ja zabywaju, Wasze Impieratorskoje Wieliczestwo«. Sam ten

szczegó nie ulega wtpliwoci; Lubecki opowiada to onie i dzie-

ciom. Nieznana tylko data tego zajcia; najprawdopodobniej naley

j jednak odnie do pierwszego spotkania po uroczystej audyencyi

26 grudnia 1830, t. j. wanie do owej »dzikczynnej* audyencyi 28

lutego 1832.
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wederu, ani w Petersburgu si nie pokaza, ani na koro-

nacy nie chcia przyjecha. Lubecki nie waha si tkn
tej jtrzcej rany na poegnalnej audyencyi. »Trzeba ko-

niecznie, Najjaniejszy Panie, eby on przyby do Moskwy
na koronacy; trzeba, by ten, co ustpi korony W. C.

Moci, woy j na Wasz gow, w obliczu Rosyi i Eu-

ropy «. — Mikoaj odpar: La chose est infaisable et sur-

out improbahle. — Elle se fera, Sire^ mia odwag od-

powiedzie Lubecki *2j Powiedzia to, odjecha i spra-

wi, co obieca*^). Zagra w gr hazardown; gdy wy-

gra, mona sobie wystawi, jak urós w oczach Cara.

Mikoaj nie chcia wierzy, gdy Konstanty niespodzianie

zjawi si w Kremlu, w tydzie przed koronacy. » Publika

bya w zachwycie a ciao dyplomatyczne nie mogo wyj
z zadziwienia« — pisze adjutant Mikoaja I, wierny je-

nera Benkendorff . . . *^).

Mody Car umia ludzi »hypnotyzowa«. I Lubecki

nie opar si urokowi. Ale Mikoaj by take pod wrae-
niem »tego Ksitka<( — de ce petit Prince^ jak nazywa
go Nowosilcow — pod urokiem rozumu, odwagi, chara-

kteru; takiej postaci nie spotka na petersburskim gruncie.

Pomidzy Carem a polskim jego ministrem zaszo co
niezwykego, co w rodzaju wzajemnego zahypnotyzowa-

nia. Gdyby nie Sd Sejmowy, listopadowe powstanie —
kto wie, co byoby wyniko z tego zblienia.

Na razie jeden by skutek: wygrana Lubeckiego

w walce z Kankrynem. Przemys Królestwa mia nadal

zapewniony teren zbytu w Cesarstwie; rós, rozwija si
szybko, w cikiej, przygnbiajcej atmosferze Sdu Sej-

mowego, wzmagajcego si nasilenia policyjnych rzdów,
donosów i szpiegostwa, ledztw i uwizie. Sd Sejmowy
wzmocni zachwian pozycy Nowosilcowa; on sam za,

im bliszy by nieaski, po mierci Aleksandra, tem roz-

paczliwsze czyni wysiki, by w Petersburgu nie przestano

w nim widzie opatrznociowego czowieka. Est tempus...

Lubecki mao korzysta z upowanienia, jakie otrzyma
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od Mikoaja. Ile móg, milcza; i tak nie rzadko musia
przerwa milczenie, nie szczdzc siebie ani swojej pozycyi,

w toku ledztwa politycznego, za Sdu Sejmowego i po

wyroku*^). Czeka cierpliwie rozpogodzenia chmurnego
widnokrgu, wierzy w przyszo i ze zdwojon energi

pracowa nad utrwaleniem silniejszyci podstaw ekonomi-

cznego rozwoju, pod jednem zawsze, tem samem hasem:

O wasnych siach!

Z kadym rokiem si przybywao. Potnym rodkiem
przysporzenia si sta si, od r. 1828, Bank Polski, obok

Towarzystwa Kredytowego najtrwalsze, najznakomitsze

Lubeckiego dzieo, upragniony od dawna cel jego marze.
Po zaoeniu Towarzystwa Kredytowego tak naglca bya
potrzeba wielkiej, powanej instytucyi bankowej, e na-

wet ju grozio niebezpieczestwo, by w t próni nie

wcisn si natrtnie cudzoziemski kapita, z ujm dla

interesów kraju a wbrew naczelnym Lubeckiego zasadom.

Dla niego byo to niezawodnie tem skuteczniejszym

bodcem w przygotowaniach do zaoenia Banku, e wa-
nie pruscy, berliscy finansici myleli o korzystnej eks-

ploatacyi warszawskiego terenu, odkd pomylny rozwój

Towarzystwa Kredytowego rokowa now er ekono-

miczn dwigajcemu si spoeczestwu*®). Lubecki zre-

szt tej podniety nie potrzebowa. W pierwotnych swoich

planach, zanim rozpozna si naleycie w pooeniu Kró-

lestwa, ju na rok 1823 wyznacza termin, kiedy mia
powsta Bank Narodowy; ))jeli uda si Bank zaoy,
natenczas bd Anglicy aowa, e kornbill ustanowili^,

pisa z pocztkiem r. 1822*^). A dziwno zatem, e cae

trzy lata przegradzaj powstanie Banku i Towarzystwa.

Nie byo adnych trudnoci finansowych; minister mia
w pogotowiu fundusze na uposaenie Banku: 10 milionów

w gotówce, drugie tyle w listach Towarzystwa Kredyto-

wego, z poyczki zacignitej na dobra narodowe*^).

Opinia bya z góry najprzychylniej usposobiona; nawet

warszawscy bankierzy, cho im grozia znika stopy pro-
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centowej, nie mieli podnosi gosu, by opinii nie drani*^).

Bez wtpienia, wiele technicznych trudnoci byo do prze-

amania, nim przyszo puci w ruch powan, europejsk

instytucy, w caem sowa znaczeniu, na tak grzskim
dotychczas gruncie ekonomicznym, gdzie jej funkcye, jak

przed wiekami, speniali finansici typu Berków i Szmu-
lów, kredytorów suchotniczego Skarbu w pierwszych mie-

sicach administracyi Ksicia-Ministra. Czy trzeba byo
jednak a tyle czasu, mimo energii, niezrównanej praco-

witoci ministra i jego wspópracowników; trzeba byo
pótrzecia roku, by ostatecznie opracowa projekt i poda
do podpisu dekret królewski o zaoeniu Banku? Kto wie

czy na t zwok nie wpyny ówczesne polityczne oko-

licznoci. Byy to wanie dwa lata przewlekego prologu

do Sdu Sejmowego, lata, w cigu których szkodliwe,

wrogie Królestwu wpywy miay przed sob gadk drog
do Petersburga. Moment, w którym Lubecki pody tam

z gotowym projektem Banku, koniec r. 1827 — to chwila,

kiedy przelotnie rozjani si cokolwiek widnokrg.

Mikoaj podpisa dekret o Banku Polskim 29 stycznia

1828^°); 6 maja otwarto biura; z kocem roku ogólny

obrót doszed do sumy 185 milionów, przekroczy dzie-

si razy uposaenie modej instytucyi; czysty zysk wy-

niós 1.279.433 zp. W drugim roku suma obrotu podnio-

sa si do 634.868.529 zp., zysk do 3.392.977 zp.; w trze-

cim, pomimo wstrznie ostatniego miesica, po wybuchu
powstania, zamknicie rachunków wykazao 681.608.095

zp. obrotu, 2.594.087 zp. zysku ^^). Powane cyfry; wiad-
cz wymownie o imponujcym rozpdzie finansowych

obrotów; tem wymowniejsze, jeli pomyle, jak mao
kraj by przygotowany do korzystania z nowego mecha-

nizmu.

Zwolna gromadziy si w Banku rozprószone po kraju

sumy depozytowe, wasno prywatna lub rozmaitych

instytucyi i korporacyi, kapita dotychczas martwy, nie-

oprocentowany, utopiony za Wgleskiego w rosncym
Smolka. St. 25
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deficycie ^2). W pierwszych omiu miesicach istnienia in-

stytucyi niespena pó miliona tych sum depozytowych

nadesano do Banku; Jeneralny Dyrektor Komisyi Spraw
Wewntrznych gorszy si tem ciganiem cudzej wa-
snoci do kas bankowych 53)^ jak wic nie dziwi si nie-

ufnoci mniej powoanych. W nastpnym roku suma ta

z 473.160 zp. urosa ju do 2.222.471 zp., w r. 1830 do

13.906.480 zp.; miliony wyszy z ciemnych kryjówek,

procentoway, odywczymi sokami zasilay gospodarczy

organizm. Bank Polski przyjmowa take depozyta opie-

cztowane, zarówno od instytucyi jak od osób prywatnych;

zawarto ich nie wchodzia w obieg pieniny, miaa
tylko w skarbcu bankowym bezpieczne pomieszczenie,

a nadto, po sprawdzeniu rzeczywistej wartoci, moga
wacicielowi suy za podstaw kredytu. W r. 1828 we-

szo do Banku okoo dwóch milionów depozytów tej ka-

tegoryi, przewanie, niemal wycznie, tylko dla bezpie-

czestwa. W drugim roku podskoczya ta suma do

21.665.202 zp., w trzecim do 28.245.081 zp.; co waniejsza,

sprawozdanie doroczne stwierdzao z zadowoleniem, e
87*5o/p depozytów suyo w r. 1830 przemysowcom i ku-

pcom ))na zabezpieczenie danego przez nich kredytu«.

Znów zatem 25 milionów wyszo z ukrycia na wiato
dzienne, pracowa nad podwigniciem kraju, o wasnych
siach. Ruch przekazowy, na Warszaw, prowincy i za-

granic, sigajcy niespena 4 milionów w pierwszych

omiu miesicach, wzmóg si w r. 1829 do 19, w r. 1830

do 28 milionów*). Co do weksli krajowych, kodeks Na-

*) Na pocztku wrzenia 1830. w aktywach Banku Polskiego figu-

roway nastpujce cyfry (w zip.) rachunku przekazowego: Wiede
1.715.941, Petersburg 1.498.854, Londyn 1.219.751, Amsterdam 697.346,

Pary 165.863 (rewolucya lipcowa), Hamburg 145.225; poniej tych

cyfr wykazane s ju tylko cyfry dziesiciotysiczne, tysiczne lub

nisze, pomidzy niemi Elblg 128, Gdask 40, Pozna 34, Królewiec

31 zip. Transakcye z tymi placami, z którymi Królestwo utrzymy-

wao najwicej stosunków handlowych, wyrównyway si widocznie
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poleona pozwala je wystawia jedynie firmom protoko-

owanym, handlowym i przemysowym; w r. 1828 sku-

piono ich za 3 miliony, w r. Ib29 za 15, w r. 1830 za 23

milionów zp.; wymowne równie cyfry, jeli pamita,
e te potrzeby, przed zaoeniem Banku Polskiego, zaspo-

kaja jedynie drogi kredyt u Szmulów, Berków i ich ko-

legów. Po za wekslowym zreszt kredytem Bank udzie-

la poyczek z duszym terminem wielu powanym za-

kadom przemysowym; wydano ich w pierwszym roku

5.673.453 zp., w drugim 5.735.946 zp., w trzecim suma
ta wzrosa w dwójnasób, do 11.261.177 zp. Bilans r. 1830

wykaza ich sum w kwocie 10.986.600 zp., cho zwroty

wynosiy w cigu roku 9.875.229 zp.; same awanse na

zakup weny figuroway w bilansie r. 1830 z powan
kwot 4.463.058 zp., wiadectwo wzrostu i cigego roz-

woju najywotniejszej dotd gazi krajowego przemysu.

Obroty Banku podniecay, wzmacniay coraz ywsze
ttno przemysu, budziy z upienia handel, strcay
z niego ple dugich wieków. Dotd w koach handlo-

wych wieciy midzy ydami rzadkie nazwiska zamonych
cudzoziemców, nie zespolonych z krajem; po zaoeniu
Banku, handel zacz powoli przyciga swojskie ywioy;
pojawiay si firmy z polskiemi nazwiskami, szlacheckie

gowy i kapitay przeamyway tradycyjny wstrt, uprze-

dzenie, do okcia i do miary. Lubecki przepowiada, e
geniusz narodowy skieruje si w dziedziny od wieków
zaniedbane ^^). I rolnictwo odyo. Szlachcic nie potrzebo-

wa sprzedawa zboa za bezcen handlarzowi z ssiedniego

miasteczka, jeli go nie sta byo na koszta spawu do

Gdaska czy do Elblga. Bank dawa od samego pocztku

przekazami na Warszaw. Z papierów Lubeckiego (A/21): »Decompte
special des sommes portees au bilan sous le titre h. Avances a di-

vers, 7 septembre 1830a. W rubryce: sdans le pays« wykazano:
1)93 comptes privs 1.721.754;a, obok rachunków Koraisyi Rzdo-
wych, Mennicy, Towarzystwa Kredyt. Ziemsk. itp.

25*
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zaliczki na produkty rolnicze, w drugihi roku przystpi

do rozwinicia interesu komisowego, j si budowy ma-

gazynów zboowych, a w r. 1830 rozpocz szersz akcy
w sprawie organizacyi handlu zboem na wielk skal ^'^),

akcy pierwszorzdnego znaczenia w rolniczym kraju,

któr w samym zawizku, jak tyle innych rozpocztych

przedsiwzi — zmrozi jeden zowrogi listopadowy wie-

czór. ..

»W Banku Polskim « — mówi Lubecki — wujte

widzicie w jeden nierozpojny wze, te wszystkie cele,

które w krajach rozleglejszych na róne pojedyncze roz-

chodz si zakady. I tak jego jest rzecz umarza dug
publiczny, przykada si do rozszerzenia kredytu, handlu

i przemysu narodowego; przyjmowa depozyta i sumy
rónego rodzaju, bd dla przekazów, bd na procent;

czyni poyczki dla Dyrekcyi Gównej Towarzystwa Kre-

dytowego Ziemskiego; nabywa i zbywa papiery publi-

czne; skupowa weksle; poycza na zastawy papierów

publicznych, podów, wyrobów i rozmaitych kosztownoci;

zapomaga przemysowe w kraju zakady; wreszcie czy-

ni wasne przedsiwzicia, ku dobru handlu, kredytu

i przemysu narodowego zmierzajce. Przy tak przestron-

nym czynnoci okresie, atwo poj, e mimo ich rozma-

ito, kada z nich przecie zasila inne i wspiera, na wzór

owych koa promieni, które wynikajc z obwodu, w je-

dnym si rodku spólnym dla wszystkich zbiegaj. Ale

zarazem i ta si nastrcza uwaga, jak wysoka ciy od-

powiedzialno na urzdnikach, którym tak urozmaicone

czynnoci jednodnie prowadzi wskazano... « ^^).

Ludzie, których minister postawi na czele Banku,

mieli te pen wiadomo tej odpowiedzialnoci. »Ostro-

no — lubowa Jelski, pierwszy prezes Banku Pol-

skiego — gorliwo, i dobra wiara, oto jest, co przyno-

simy w wywizaniu si z zaufania, jakiem Najjaniejszy

Pan zaszczyci nas raczy... Ksi! Ty osdzi, e sabe
siy nasze dwiga ten ciar potrafi: ty nas wskaza
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Królowi; ty wic nas wspieraj w tym nowym zawodzie,

a pomoc twa, której dobroczynnych skutków doznay

ju wszystkie tworzce si w kraju naszym instytucye,

zdoln bdzie i siy nasze podwoi i zjedna dla nas po-

trzebne w publicznoci zaufanie« ^^).

Nie byy to frazesy; nigdy chyba, przy zaoeniu po-

dobnej instytucyi, nie panowa tak uroczysty nastrój;

nigdy rozpoczcie czynnoci, których rezultat tkwi w mi-

lionowych cyfrach, nie miao w sobie tyle poezyi. Bank
Polski by w pierwszych latach nie tylko dwigni bytu

gospodarczego, by równie jak Towarzystwo, twierdz,

przybytkiem tych cnót obywatelskich, co bior swój po-

cztek w szczerem poczuciu penionej misyi, w wiado-

moci, e broni interesów, bytu narodu. Zapa zespolony

z rozwag, rzadkie to, u Lubeckiego znamienne czenie
rozbienych zalet, zaszczepio si w jego dziele, cecho-

wao wybitnie wszelkie czynnoci Banku, pod czujn, nie-

ustann opiek zaoyciela. I tu znów wielka jego zasuga,

e umia dobra ludzi, e pozna si od razu na Hen-

ryku ubieskim. To dusza Banku pod okiem Lube-

ckiego; najlepszy dowód, czem byo dla instytucyi oko

ministra.

La Banue se developpe rapidement et n'a point en-

core eprouve une seule desapprobation dans le puhlic...

odzywa si Lubecki do Grabowskiego, tak i podobnie.

Mino wanie dziesi lat od kongresu akwizgraskiego,

kiedy pisywa entuzyastyczne listy o belgijskim prze-

myle. Po zaoeniu Banku, w przystpie podniecenia,

moe roi niekiedy, e Królestwo znajdzie si z czasem

na torach Belgii. Bank Polski zacz budow bitych dróg

w kraju, na razie kosztem 14 milionów zp., z pla-

nem na sze lat rozoonym, obejmujcym cztery

wielkie arterye komunikacyi, trakt krakowski, lubelski,

gdaski, woysko-lski ^s). Budowa augustowskiego ka-

nau daa podniet do rozlegych projektów, co do spo-

ytkowania siy wodnej w okolicach Warszawy na
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wielk, gst sie rónorodnych przedsibiorstw prze-

mysowych 5^). O fundusze nie byo troski. Coraz wi-
cej milionów szo w szybki obieg, wskutek obrotów

Banku albo w listach zastawnych Towarzystwa Kre-

dytowego, które gieda berliska notowaa ju równo
z wartoci nominaln; ukoczenie wewntrznej likwi-

dacyi zapowiadao ywy ruch wielu nowych milionów

o rzetelnej, ustalonej wartoci; czciowa sprzeda dóbr

narodowych, oprócz nowego typu ywotnej, redniej

wasnoci ziemskiej — obiecywaa dalsze uruchomie-

nie nowej wierci miliarda zp. Tymczasem zagraniczna

poyczka wprowadzaa do kraju 42 milionów*), majc
utworzy wiele niezbdnych dwigni ywszego ruchu

gospodarczego: kanay, szosy, ulepszenia w górnictwie,

róne budowle uytku publicznego, asanizacy miasta

Warszawy. Niedawno jeszcze Lubecki broni si ener-

*) Por. wyej str. 144 oraz niej przyp. 11. do VI rozdziau.

Poyczka zagraniczna, o któr Lubecki traktowa z Kolami finan-

sowemi angielskiemi, holenderskiemi i berliskiemi, od czasu zaoe-
nia Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, przeznaczona bya pier-

wotnie na róne inwestycye. Lubecki przeznacza mianowicie 12 milio-

nów na podniesienie górnictwa (z czego ju po 4 lub 5 latach spodzie-

wa si wzrostu dochodów z tej gazi majtku publicznego, co naj-

mniej o 2 miliony, a zatem liczy na oprocentowanie w stosunku

17%), 9 milionów na dalsz budow kanau augustowskiego, 2 mi-

liony na boczny kana, czcy Wis z Narwi opodal Pragi (z czem

wanie czyy si projekty spoytkowania siy wodnej na cele

przemysowe, z oprocentowaniem woonego kapitau w stosunku

15%). 6 milionów na bezprocentow poyczk dla miasta Warszawy
(uai, kanalizacya itp.), reszt na wyposaenie Banku Polskiego.

W roku 1829 pooenie byo zupenie odmienne. Dotacya Banku po-

kryta bya w przewanej czci z zapasów kasowych, reszta jej za
uzupeniaa si z zysków Banku, które stanowiy dochód Skarbu,

tak e obroty samego Banku uzupeniy j w caoci przed upy-
wem r. 1830. Inne inwestycye móg przej na siebie Bank Polski,

wyrównywajc wysokimi zyskami z jednych inwestycyi brak opro-

centowania w drugich, jak rzeczywicie akcy tego rodzaju roz-

poczto przy budowie szos.
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gicznie przed zagraniczn poyczk, w cigu siedmiu

lat chudych; w r. 1829 zaciga j ju bez obawy, pod

warunkami niezwykle korzystnymi. Gdy skoczy ro-

kowania, gdy posa dokumenta do aprobaty cesar-

skiej, zaznaczy jeszcze, i to z naciskiem, e mona
przyj albo odrzuci ofert finansistów, car de fai, si

le Royaume n'avait point en vue la necessie d'etre pris

d la guerre^ U pourrait tres hien marcher sans Vem-

prunt ^^); Królestwo mogoby najzupeniej obej si
bez poyczki — mimo projektowanych wydatków na

kanay, szosy, górnictwo i t. p. — mogoby, gdyby nie

wojna a raczej perspektywa udziau polskiej armii

w wojnie tureckiej. Imponujca postawa polskiego mi-

nistra Skarbu; Kankryn, zawsze w kopotach, w tym
samym czasie czyni rozpaczliwe wysiki, by w budecie

Cesarstwa jakkolwiek poyczk pokry deficyt 20 mi-

lionów rubli.

Midzy planami asanizacyi Warszawy by projekt

obmurowania Wisy, z okazaem nadbrzeem opodal

Zamku. Zwieziono ju materya. Polska wstpia w lady
Belgii roku 1830 — w innem znaczeniu, ni to roi Lu-

becki; po stumieniu powstania, kamienie, przeznaczone

na budow nadbrzea, posuyy do wystawienia war-

szawskiej cytadeli.



XIII.

Przed burz.

W ostatnich dniach 1830 roku, w par dni po pa-

mitnej audyencyi u Mikoaja^), Lubecki pisa w Peters-

burgu memorya o przyczynach powstania*).

Oto kilka ciekawszych ustpów tego dokumentu.

» Dostojny twórca konstytucyi 1815 r. skuteczniej pod-

bi Polsk dobrodziejstwami nili orem i zjednoczy szcze-

rze Polaków okoo swego konstytucyjnego tronu, a wity
ten pakt narodu z królem, dziki staraniom ministra Ma-

tuszewica, pocz dalej rozwija si przez rozmaite niezb-

dne dopenienia, w t. z. Statutach organicznych. W nich

*) Ciekawy ten dokument zamieszczamy w oryginalnym, fran-

cuskim tekcie, wedug brulionu w papierach Lubeckiego, na kocu
II tomu (Dokumenty). Tam te znajdzie czytelnik uwagi, wyjania-

jce, do jakiego momentu naley odnie redakcy tego memoryalu,

do kogo by bezporednio zwrócony, w czyjem by zredagowany
imieniu. S to zreszt raczej formalne kwestye, podrzdnego znacze-

nia, które, by moe, nie dadz si rozstrzygn z absolutn pewno-
ci. To jednak pewne, e memorya by pisany w tym celu, eby
Mikoaj go odczyta. Lubecki nie móg go sam dorczy i nie móg
równie przemawia w wasnem imieniu, Cesarz bowiem nie móg
w owym momencie przyj takiego memoryalu od delegata rewo-

lucyjnej wadzy. Mona jednak przypuszcza, e autor memoryalu
yczy sobie, eby Cesarz domyli si jego pióra w tem pimie; Mi-

koaj zna przecie tak doskonale pióro Lubeckiego z tylu pism

lurzdowych lub pó-urzdowych, które mu w cigu piciu ubiegych

lat na kadej niemal tygodniowej audyencyi odczytywa Stefan Gra-

bowski.
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miay by okrelone obowizki kadej wadzy rzdowej,

ich cel polega na zupenem a cisem wykonaniu Najwy-
szej woli«.

))Ale niepospolity ten minister zmuszony by ustpi
i odtd zmienia si posta rzeczy. Nie sycha od tego

czasu o Statutach organicznych, ustaje praca ustawodaw-

cza w kierunku wytknitym przez konstytucy, psuje si
ad w tinansach. Znika 17 milionów oszczdnoci; Rzd je-

dn rk proteguje przywóz zagranicznych towarów, drug
rozsypuje pienidze, by sztucznie wytworzy efemeryczne

przybytki przemysu; nastpuje naruszenie i zmarnowanie

depozytów sdowych, odnawiaj si rozmaite kontrakta

z ujm dla interesów Skarbu. W kraju wzmaga si po-

wszechne przygnbienie i zniechcenie. Wreszcie wielo-

milionowy deficyt zmusza Najjaniejszego Pana do owiad-
czenia, e taki niead nie daje adnej rkojmi utrzymania

obecnego porzdku rzeczy; jeeli Rzd nie znajdzie rod-

ków zaspokojenia nieodzownych potrzeb administracyi, b-
dzie to dowodem, e Królestwo nie moe utrzyma si
wasnemi siami«.

))I któ to swojem postpowaniem doprowadzi do

smutnych tych rezultatów? Trzeba raz prawd powiedzie:

to skutki urzdowania Komisarza J. C. Moci, który za-

cz od tego, e narzuci Królestwu nieudolnego mini-

stra Skarbu, a skoczy na tem, e skupi w swoich r-
kach wszystkie gazie administracyi. Rzeczywicie, Namie-

stnik i wszyscy ministrowie stali si lepemi jego narz-

dziami — de fai^ le Lieutenant et ous les ministres etaient

deyenus les aveugles insrumens de sa volont4(.i. Te sowa
skreli Lubecki i zastpi je agodniejszym frazesem: ne

s'agitaient que dans la sphere quHl leur avai tracee.

»Dalek jednak bya myl samego Monarchy od ra-

chuby i planów jego Komisarza. Czuwajc w swej dobroci

nad szczliwoci poddanych, Najjaniejszy Pan postano-

wi, eby zarzd finansów — to ródo si ywotnych ka-

dego Rzdu — przeszed w rce nowego ministra. Wów-
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czas zawzita walka zawrzaa midzy Komisarzem Cesar-

skim a nowym tym czonkiem Rzdu. aden, bez wyj-
tku aden, poyteczny projekt, aden krok, dobro publi-

czne majcy na celu, nie przychodzi do skutku bez prze-

amania zacitej opozycyi tego czowieka, co mieni si

wykonawc monarszej woli. Lecz prawda sama przez si

przemawiaa tak gono, e bya zrozumiana u góry, po-

mimo wszelkich zapór, jakie Komisarz Cesarski sam sta-

wia albo przez drugich stawi potrafi. W kadej wa-
niejszej sprawie przyszo odwoywa si do Monarchy,

a dziki Jego decyzyom powstay upragnione instytucye

finansowe, odrodzi si przez ich dziaanie kredyt, w kraju

i za granic, obudzio si ycie, prawdziwe ycie, na polu

krajowego przemysu, gdzie dotd wicej byo zudnego
blichtru ni ywotnej rzeczywistoci.

))Pomylny stan finansów oddziaywa zbawiennie na

cae spoeczestwo; rzecz to jasna i zrozumiaa. Kady
odczuwa to dobrodziejstwo, tak realnej na wskro natury,

a wdziczno skierowaa si bezporednio ku osobie Mo-

narchy, któremu kraj by winien to wszystko. Niestety je-

dnak inne gazie administracyi nie dotrzymyway równego

w postpie kroku. Ministeryum Spraw Wewntrznych^
niedo w ogólnoci ruchliwe w swych funkcyach admi-

nistracyjnych, pozbawione byo wszelkich atrybucyi w za-

kresie policyi, chocia ))Policya« figurowaa w tytule tego

ministeryum. Zarzd Wyzna widzia jedyne dobro religii

w bogatem uposaeniu duchowiestwa, a z konstytucy

cigle by w jaskrawej sprzecznoci; kumulacya intratnych

posad, rozmylne przewlekanie spraw, ustawiczne, niesu-

szne skargi i zaalenia obok odpornoci wobec uzasadnio-

nych da — oto rodki, które suyy zawsze do obcho-

dzenia najwyraniejszych postanowie ustawy konstytucyj-

nej. To samo ministeryum miao pod swym zarzdem wy-

chowanie publiczne, co te zna w caym jego kierunku.

Zaniedbano najistotniejsze cele szkolnego wyksztacenia,

wszystko najeyo si bezmylnemi utrudnieniami, ma-
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ostkowem przeladowaniem. Na tych dwóch zwaszcza

polach, w administracyi wyzna i wychowania, najsilniej

dawa si uczu wpyw Komisarza J. C. Moci«.

))Co do armii, pod naczelnem dowództwem W. Ks. Kon-

stantego, pikne to byo wojsko, w karnoci utrzymane.

Brako mu jednak sposobnoci do odznaczenia si, awanse

byy bardzo powolne; szkoy wojskowe przepeniaa nad

miar szlachecka modzie, skazana na mechaniczne wy-

konanie obowizku szeregowych onierzy, przez sze lub

om lat z rzdu; std jej zewntrzna rubaszno obok pe-

wnych poj niezalenoci, które wyniosa z domu, z od-

miennego zupenie wychowania w dziecistwie«.

»Zarzd Sprawiedliwoci nie mia zetknicia z wa-
ciwem sdownictwem, nie wykonywa te nad niem bez-

porednio adnej jurysdykcyi, ani nie mia udziau w akcyi

ustawodawczej, poniewa powierzono j osobnemu komi-

tetowi, którego prace nie wydaway adnego rezultatu.

Dlatego Sd Sejmowy nie zasta nawet adnego przygo-

towanego projektu, jak przeprowadzi ledztwo w prze-

dmiotach zbrodni stanu. Zaimprowizowano go zatem na

poczekaniu, pod auspicyami Komisarza J. C. Moci, std
za wyniky wszelkie dalsze niepodane nastpstwa,

mimo licznych poprawek, jakim ów projekt uleg w Ra-

dzie Administracyjnej «.

))Taki skad Rzdu, zoonego z ywioów tak oci-

aych (avec d'elements aussi inertes), podkopywa powag
wadzy; z kadym dniem rosa nieufno spoeczestwa.

Uwaano Rzd za niezdrowe, niemoc dotknite ciao, ró-

wnie bezsilne, by zrobi co dobrego, jak eby zapobiedz

zemu, odwróci je od kraju. Z kadym dniem, coraz ja-

skrawsze akta samowoli i policyjnych rzdów wdzieray

si we wszystko: raz po raz kasowano wyroki wojskowych

sdów, dopóki nie byy w zupenej harmonii z wol, która

je dyktowaa; najspokojniejszych obywateli zapdzano do

przymusowych robót, habicych, bez sdu i wyroku, na

pomiewisko gawiedzi, caemi godzinami; inni latami ca-
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emi siedzieli w wizieniu, a nikt nie móg sobie przy-

pomnie, za co ich uwiziono. Zakwit system prowokacyi

i denuncyacyi, ajenci policyjni nkali spokojnych ludzi ró-

norodnymi rodkami wymuszenia (des exactions de toue

sorte de la part des agents de police). Gwacono tajemnic

listow; cenzura kaleczya myl piszcego, dochodzia do

tego, e zabraniaa nawet rozpowszechniania rosyjskich ga-

zet, nie pozwalaa dziennikom podawa do wiadomoci pu-

blicznej askawych i yczliwych sów samego Monarchy. Ja-

wna protekcya otaczaa bezkarno mnóstwa indywiduów;

które znano powszechnie z podoci i bezwstydnych naduy,
kady natomiast czowiek nieposzlakowany by wystawiony

na tysice przerónych szykan. Naczelnik tajnej policyi

prowadzi otwarty handel szarami wojskowemi, podcho-

rowie byli zmuszeni opaca mu si za stopie oficerski.

Krój ubrania, barwa, ksztat kapelusza — wszystko to byo
przedmiotem szykan, dokuczliwej podejrzliwoci. Sowem,
rozcignito szeroko gst sie rónorodnych udrcze,
o rozmaitych odcieniach dokuczliwoci, które na kadym
kroku draniy ukuciami i ze wszystkich stron uciskay

ludno Królestwa we wszystkich warstwacha.

))Sejm nie móg poda tych smutnych prawd do wia-

domoci Króla; Sejm, pchany ustawicznie rónymi sposo-

bami przez Cesarskiego Komisarza do otwartego wypowia-

dania swoich opinii, gdy równoczenie ten sam dygnitarz

oskara go przed Monarch, e obie Izby przesikn wpyw
najzgubniejszych dnoci. Zniesiono jawno sejmowych

obrad; jeeli przejrze szereg petycyi, które Sejm wysto-

sowa do Tronu, atwo przekona si, jakiem rzdkiem
zjawiskiem bya jedna lub druga zadowalniajca odpowied.

Przedoenia, które Rzd wnosi, miay zwykle cech po-

spiesznej, niedojrzaej roboty; niepodobna dopatrze si

w nich jakiegokolwiek, z pewnym planem obmylanego
systemu. Nic dziwnego, e takie projekta ustawodawcze

upaday na Sejmie; a jeli je uchwalono, kraj nie mia
std adnego poytku, bo nie liczono si w nich z isto-
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tnemi potrzebami kraju i spoeczestwa. Tak czy tak, czy

je przyjto czy odrzucono, ten sam zawsze by skutek:

psua si jedynie harmonia, która powinna istnie midzy
reprezentacy narodow a wszelk akcy wychodzc od

Tronu — leur accepaion ou leur reje nuisaient egale-

men d Vharmonie ui doit regner entre la Represen-

ation Nationale et les emanations du Tr6ne<~<^.

»Czy takie byy zamiary Wskrzesiciela Polski? Mo-

gy by takie intencye Jego Dostojnego Nastpcy, de ce

Prince franc et magnanime^ co z wasnego popdu,
w chwili objcia rzdów, zaprzysig utrzymanie karty

konstytucyjnej? Nie, bez wtpienia nie! Ale obaj, zajci

trosk o interesa Cesarstwa, w braku bezporedniej sty-

cznoci z wasnymi poddanymi Królestwa Polskiego, nie

mogli nie dawa wiary sprawozdaniom polskich ministrów,

które miay na celu apologi Rzdu, a wreszcie ksztato-

wali sd swój na doniesieniach, zaczerpanych z raportów

Komisarza J. C. Moci. Wszystko to byy informacye nie-

dokadne lub sprzeczne z rzeczywistoci, a z gruntu ten-

dencyjne, i nic innego, nic te mniej nie miay na celu,

jak obalenie, zniesienie konstytucyi Królestwa. Ten plan

odsoni si raz wyranie; wikszo Rady Administracyj-

nej miaa nawet odwag, na przedstawienie Komisarza

J. C. Moci, zwróci si z prob do Króla, by uniewani
kart konstytucyjn, jako akt ustawodawczy, który rzekomo

nie da si w praktyce wykona. Upada wprawdzie zbro-

dnicza ta propozycya — cette proposition criminelle avait

ete ecartee — wskutek wystpienia jedynego ministra, który

stan w obronie konstytucyi, ale cel wówczas zamierzony

nigdy nie ustpi z widowni, innych tylko chwytano si

rodków, wedug danych okolicznoci, aby cel ten osi-

gn«
Nie ma podobno, nawet w literaturze emigracyjnej,

tak surowego aktu oskarenia przeciw rzdowi Królestwa

Kongresowego i przeciw systemowi, którego narzdziem

raczej by ten rzd ni wykonawc, poniekd nie tyle na-
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wet narzdziem, co biernym spektatorem. Przy kolorycie

tego obrazu bledn chyba jaskrawe barwy w obrazie Mo-

chnackiego. A przecie sam cel dokumentu nakada au-

torowi wdzido, zmusza go zacieni granice draliwego
przedmiotu, nie pozwala bezwarunkowo dotyka niektó-

rych punktów. Raz tylko wspomniane imi Wielkiego

Ksicia; gucho o tem, gdzie byo waciwe ródo systemu,

któremu za wykonawc suy Komisarz J. C. Moci, ani

sowa o petersburskich jeneraach i senatorach. Lubecki

ani nie móg ani nie potrzebowa ka tej kropki nad i;

nie pisa dla potomnoci, pisa dla Mikoaja po wybuchu
powstania. On za wiedzia, co sdzi o starszym bracie,

czyjem ramieniem by Nowosilcow. Co sam Mikoaj my-

la o pooeniu Królestwa, to odzwierciedla si wiernie

w zwierzeniach Benkendorffa przed koronacy r. 1829:^)

))Co do mnie, i lkam si i mam nadziej, e bdzie
dobrze (mo% je crains autant que fespere), a serdecznie

al mi Cesarza, bo widz jasno wszelkie trudnoci, które

bdzie zmuszony ostatecznie przeama. Rzecz sama pro-

sta, ale jak j wykona: 1) oddali Nowosilcowa
i ... 2) znale na ich miejsce dobrych nastpców ! !

!

3) zrówna polskie gubernie z reszt Cesarstwa*); 4) da
Królestwu rzeczywisty samorzd, zabezpieczony od

samowoli (le Royaume se gouvernant sans secousses arbi-

traires). atwo to wszystko powiedzie. Niech Bóg ma
Cesarza w swojej opiece— Que le Ciel pro^ge VEmpereur!

Wymowny kocowy okrzyk. I Car i jego wierny

adjutant, wiedzieli dobrze, e le si dzieje w^ Królestwie

*) Ten postulat, sprzeczny z aspiracyami polskiego spoecze-
stwa, wchodzi w program Cesarza Mikoaja od samego pocztku
jego rzdów; por. Smolka, »W drodze do Petersburga*, Przegld
historyczny (1906) II. 354 nn. W rozumieniu Mikoaja i Benkendorffa,

rusyfikacya Litwy bya rzecz równie podan dla Rosyi, jak i dla

Królestwa; im prdzej uda si zatrze polski charakter polskich gu-

bernii, tem pewniejsza bdzie rkojmia trwalej harmonii midzy Ce-

sarstwem a Królestwem, zamconej niewykonalnemi aspiracyami.

To byo Credo Mikoaja!
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Polskiem, wiedzieli kto temu winien. Trudno o szczer-

sze, a zarazem jaskrawsze przyznanie si do niemocy, po-

mimo przewiadczenia, e ))ostatecznie<c (en derniere ana-

lyse) — trzeba przecie raz z tem zem skoczy, oswo-

bodzi Królestwo od gniotcej je zmory. Trudna rzecz, nie-

bezpieczna—jak wszystko, co bodo i rozdraniao przy-

czajonego Smoka z tarczy herbowej rosyjskiego Imperium.

Obaj, Konstanty i Nowosilcow, kady w swoim rodzaju,

dawali sw obecnoci w stolicy Polski pewne rkojmie

petersburskim »wielmoom« — wyraz to Karamzina — tej

monej rzeszy, której róne odcienia i ywioy bystry adju-

tant modego Samowadcy tak trafnie oceni w tym samym
licie o zamierzonej koronacyi w Warszawie. » Zaciekli

patryjoci widz w niej ponienie carskiego majestatu;

zera zajte dyskusyami o ceremoniach, festynach, od-

znaczeniach, z powodu tego uroczystego aktu; rozumni,

prawdziwi przyjaciele naszego Pana czuj nieodzown ko-

nieczno zamierzonego kroku i pragn, eby z niego wy-

niko jak najwicej poytku dla spokoju i dla podanej
harmonii... «

Ówczesna dyplomacya uywa w swoich sdach o ro-

syjskich stosunkach fachowej terminologii: Kriegsparthey^

Friedensparthey, altrussische Parthey; wyraenia do
czste w depeszach niemieckich posów za Mikoaja lub

Aleksandra. Benkendorff lepiej zna grunt petersburski;

z poród trzech grup oligarchii, które rozrónia bystry

wzrok adjutanta, ogromna masa zer, zaprztnitych sub-

telnociami dworskiego komerau, waya ciko w lo-

sach Caratu, w poczeniu z cyframi pierwszej grupy lub

drugiej. Car za — to jasne — najmniej potrzebowa si
liczy z grup »rozumnych przyjacióce; z ich strony nic

nie grozio. A szowinici, ))zaciekli patryoci«, mieli w War-
szawie swoje organa, doskonale funkcyonujce, Frascati

i Belweder; w Belwederze nie tyle samego Cesarzewicza,

co jego otoczenie, które umiao gra po mistrzowsku na

nerwach Konstantego i wydobywa z nich ostre zgrzyty
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znarowionego kaprysu, jaskrawy kontrast owej harmonii,

tak upragnionej wród » prawdziwych przyjació« jednego

lub drugiego Cesarza.

Lubecki nie myla podobno nigdy o ))oddaleniu<(

Wielkiego Ksicia. Rozumia, e trzeba si pogodzi z jego

pozycy w Warszawie i w Królestwie, przyj z tem do-

brodziejstwem inwentarza byt polityczny kraju i konsty-

tucy. Nikt nie mia z Konstantym tyle zaj tak drasty-

cznych i niebezpiecznych; tyle razy stawia w nich miao
na jedne kart swoje znaczenie i stanowisko, zawsze, ile-

kro nie móg ugi si przed kaprysem, bez naraania

ywotnych interesów, czy to Skarbu czy spoeczestwa.

On jeden mia t odwag. Zwykle wychodzi cao z tych

cikich przepraw. Najczciej wygrywa spraw, pomimo
wzgldów, jakimi zwaszcza Mikoaj musia si powodo-

wa w obec starszego brata. Nieraz, cho nawet przegra,

cho decyzya monarsza wypada przeciw niemu, odnosi

równoczenie moralne zwycistwo, którem pozycya nie-

zomnego ministra utwierdzaa si silniej, nili gdyby rzecz

rozstrzygnito wbrew zachceniom Wielkiego Ksicia. Tak

byo nawet wówczas, gdy Mikoaj, rad nie rad, przysa
na rce brata dymisy Lubeckiego, a Konstanty zawezwa
do siebie winowajc, pokaza mu to pismo i rozdar w jego

oczach 3). W narowistej naturze Cesarzewicza nierzadkie

byy takie salto morale od rozkieznanej furyi do rozwa-

nego opamitania; im namitniej si uniós, tem silniej-

sze byy zwykle rkojmie, e dobre strony znarowionego

charakteru wezm znów gór i duej utrzymaj si na po-

wierzchni. Lubecki sam nieraz tego dowiadczy. Wiele

goryczy pokn, z zaparciem siebie, duo zniós i prze-

cierpia. Godzi si z Wielkim Ksiciem, nie w nim widzia

nieszczcie kraju, nie traci do ostatka nadziei, e Króle-

stwo moe mie nawet w niedoszym swym monarsze sku-

tecznego obroc, potnego rzecznika interesów krajo-

wych, bytu narodowego— byle go oswobodzi od wpywów
otoczenia, równie zgubnych dla Polski jak i dla Rosyi*).
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Lubecki by optymist, udzi si czsto i upad w kocu
przez ten optymizm. Co do Wielkiego Ksicia, mia tra-

fniejszy sd o nim od swoich i od obcych, od Benken-

dorffa i od ks. Adama. Dzisiaj, w wietle korespondencyi

Cesarzewicza i wielu innych dugo ukrytych dokumentów,

odsonio si duo nieznanych rysów zagadkowej postaci

))belwederskiego tyrana«, co wiadcz, e Lubecki mniej

podobno si myli od wspóczesnej opinii, od utartego

sdu dwóch nastpnych pokole. Nie dziwi si wspó-
czesnym; raczej dziwi si mona dugiej ich cierpliwo-

ci. Wroga jednak nie miaa Polska w W. Ks. Konstantym;

to odgad trafnie jedyny czowiek, który z nim cigle wal-

czy na ostre i potrafi sobie wywalczy jego szacunek ^).

Pokolenie Królestwa Kongresowego zoyo dowód,

e taki nawet jak Lubeckiego niepoprawny optymizm

moe i w parze z trzewoci sdu o rzeczach zasadni-

czych, jeli jedno i drugie wyrasta z gruntu szczerej dba-

oci o dobro kraju i z dobrej wiary; ono dowiodo nie-

mniej wymownie, jak potwornie skrzywia si sd o lu-

dziach pod niezdrowym tchem osobistej nienawici i za-

lepienia. Dwaj wspóczeni pisarze niezwykej miary, na

dwóch kracach opinii, skruszyli przecie kopie w obro-

nie Nowosilcowa, nie szczdzc gorzkich Lubeckiemu wy-

rzutów, e przez swój antagonizm z Cesarskim Komisa-

rzem zepchn go z dobrej drogi, odstrczy od polskoci.

To Komian i Mochnacki ^).

Niedawno znów powiedziano, e Lubecki by nawet

pod wpywem Nowosilcowa i zwolna dopiero, z czasem,

potrafi wyzwoli si z jego wizów. ^) To take mylne.

Tylko i wzgldem Nowosilcowa by dosy dugo tym sa-

mym optymist, co wzgldem innych, w stosunku do Za-

jczka, do kolegów ministrów, nie tylko w Warszawie,

ale i w Petersburgu. Jak tam, na petersburskim gruncie,

wierzy w »braterskie(( intencye Gurjewa i towarzyszy,

tak i w Warszawie, w samych pocztkach swojego mi-

nisterstwa, udzi si przez kilka miesicy, e Nowosilcow

St. Smolka. 26
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))chce dobrze«,^)* ))atakuje« go tylko wskutek wdotknitej

mioci wasnej «, któr trzeba oszczdza, aby unikn star

z ))Senatorem«. Tu i tam jednak szybko otrzewia, a gdy

raz uski spady mu z oczu, tu i tam wyszed z obronnej po-

zycyi, zaprzesta taktyki ogldnego wmenaowaniaw tej na-

*) »Chce dobrze« — stereotypowe to wyraenie powtarza si

czsto o rozmaitych osobistociach w korespondencyi abckiego
z pierwszych miesicy urzdowania w Warszawie; wszyscy »chc
dobrze*, tylko nie umiej wzi si do rzeczy. Poniekd mia rze-

czywicie suszno, z maymi wyjtkami, nie bra tylko dostatecznie

w rachub jednego psychicznego czynnika w ocenianiu kolegów,

nie liczy si z brakiem hartu, z saboci charakteru. Moe by
zreszt, e w Petersburgu spodziewano si po Lubeckim wikszej

gitkoci we wszelkich kwestyach politycznych i narodowych. Ce-

sarz zna wprawdzie jego slitewski upór« w rokowaniach o likwidacy

prusk i austryack; nie wtpi jednak o przywizaniu osobistem

i lojalnoci byego praporszczyka, mia wreszcie pod tym wzgl-
dem rkojmie w zachowaniu si Lubeckiego podczas wojny 1812 r.

O tyle te moe i nie bez pewnej susznoci twierdzi Prof. Aske-

nazy (Kwartalnik hist. 1906, 513), e nominacy Lubeckiego mona
uwaa za jeden z objawów ówczesnej (antynarodowej) reakcyi, po-

dobnie jak poprzedni fakt nominacyi Stanisawa Grabowskiego na

ministra Owiaty (9 grudnia 1820). Tak przynajmniej rozumiano

w Warszawie t nominacy, co z pewnoci Lubeckiemu nie ua-
twiao zadania; porzdni ludzie {des gens cl'honneur, jak on sam
wyraa si w przytoczonym powyej memoryale) widzieli w nim

niepewnego czowieka, serwilici obawiali si niebezpiecznego ry-

wala, obdarzonego zaufaniem cesarskiem. Warto tu zwróci uwag
na charakterystyk Lubeckiego w ksice (Hoffmanna) Coup d'oeil

sur I'etat politiue du Boyaume de Pologne sous la domination

russe (Paris, 1832). Mona j uwaa za wyraz wieej tradycyi po-

ród yczliwych Lubeckiemu kó emigracyjnych, nie bez wpywu,
rozumie si, roku 1831. Czytamy tam o nominacyi Lubeckiego

w r. 1821 : Sa carriere precedente n' eait point exposee d des vicis-

siudes d'une natur aussi variee que celle de la plupart de ses com-

patriotes; U n'avait jamais servi que la Bussie, ce que le metait d

Vdbri de tout soupcon, que des arriere-pensees eussent pu ebranler

en lui Vatachement au nouvel ordre des choses. Lubecki, par conse-

quen, etait parvenu aux affaires de VEtat, honore de Ventihre con-

fiance de son Souverain, et avait dejd sous ce rapport un avantage

immense sur tous les ministres du Boyaume. Por. wyej str, 49.
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turanej, ludzkiej, jak zrazu sdzi, ))sabostki« przeciwni-

ków. Odkd uwierzy w z wiar nieprzyjaciela, by mu
wrogiem nieubaganym. Dziewi lat nieustannej walki

z Nowosilcowem — to niespoyta Lubeckiego zasuga; pa-

rujc na kadym kroku ciosy Nowosilcowa, zdoby to

wszystko, czem kraj podwign; gdy podniós or do

ostatniego cicia, by niem wroga powali — bro wypa-

da mu z rki, w grudniu 1830...

W pocztkach ministerstwa, istotnie nie od razu zo-

ryentowa si w pooeniu. Nic dziwnego. Byy to prze-

cie pierwsze chwile nowego kursu, po Sejmie Rembie-

liskiego; zwolna, nieznacznie zapada pomrok reakcyi,

wiadomych celu rzdów policyjnych. Lubecki zna War-
szaw z minionej ju epoki tych wmiodowych miesicy«

wskrzeszonego Królestwa, z roku 1816, 1817, przed wy-
jazdem do Akwizgranu; trzy lata spdzi by w Prusiech,

w Wiedniu, w Lublanie, zaprztnity wycznie uka-

dami o likwidacy. Objwszy urzdowanie, znalaz si
w dusznej, gniotcej atmosferze, po pierwszych wanie
))odkryciach« Nowosilcowa, pod wraeniem rozpocztego

ledztwa przeciwko garstce aresztowanych studentów.

Wszystko to wówczas niewiele go zajmowao; homo unius

causae^ zapracowany przez 20 godzin na dob, tylko

w swojej ))szczliwej gwiedzie« czerpa otuch, e obroni

Skarb od bankructwa; po za skarbowe sprawy nie siga
na razie myl. Byle kraj przez finanse nie zgin, »bo

tu ratunek trudny «; studenci go nie zgubi: to jego po-

lityczne wyznanie wiary pod koniec r. 1821 ^). Nie jedyna

to wreszcie naiwno polityczna w jego listach z tych

czasów; bierze przecie w obron Kaliszan, Niemojow-

skich. Jakby by echem pana Bonawentury, uznaje poy-
tek opozycyji w pastwie konstytucyjnem; przez ni Mo-

narcha dowie si o niejednem ukrytem naduyciu, to bicz

na niesumiennych ministrów i urzdników ^%

Z tem wszystkiem, nie móg si oprze wraeniu zo-

wrogich przestróg, nie ))gawdziarza« byle jakiego, ale
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ministra Sekretarza Stanu. Ignacy Sobolewski, zasuony
weteran sprawy narodowej, odzywa si do niego, wnie

jako do ministra Skarbu, ale jako do czonka Rzdu, jako

do Polaka« i^). W jego oczach ))aresztowania studentów«

waniejsz byy rzecz od ratunku finansów. wNie moe
Ksi sobie wyobrazi, pod jakim smutnym dla nas wi-

dokiem Cesarz ca t matery dla nas uwaa. Dostrzega

w niej zamach skryty na wywrócenie istniejcego porzd-

ku przez najniebezpieczniejsze zamiary, a w wielu urz-

dnikach i w wadzaci sdowych pobaanie takowym za-

miarom. Owiadczy mi, i jeeliby zamach ten nie by
przykadnie ukarany i nie wzito skutecznych rodków
dla zapobieenia nadal zemu, musiaby si sam takowych

rodków chwyci, któreby najsmutniejsze dla nas miay
konsekwencye Nie zostaje wic Panom, jak wzi si
wszystkim szczerze za rce na odwrócenie tak nieszcz-

snej ostatecznoci. I tu jeszcze najwiksz moj nadziej

pokadam w Ksiciu, e przez zaufanie, które w Nim po-

kada Cesarz, przez powaanie, jakie maj do Niego ko-

ledzy i wszystkie inne osoby do Rzdu nalece, potrafisz

przyczyni si do rozpdzenia tej czarnej chmury, która

nad nami wisi... Winienem Ksicia uprzedzi, i wtpi,
aby wraenia, jakie na Cesarzu uczyniy dosze go w ca-

ej tej materyi doniesienia, inaczej mogy by uagodzone,

jak przez wymierzenie przykadnej kary na tych wszystkich,

którychby sdzi winnymi. Moe nam nie zostanie innego

ratunku, jak baga W. Ksicia aby si raczy wstawi
za nami do swego brata«.

Byo to pierwsze ledztwo polityczne w Królestwie

Kongresowem*); aresztowani studenci stanowili jedn z li-

) Wedug art. 152 konstytucyi z r. 1815 przestpstwa polity-

czne naleay do kompetencyi Sdu Sejmowego; nie byo jednak a-
dnych postanowie ani co do sposobu przeprowadzania ledztwa
w tych sprawach, ani co do postpowania sdowego, ani nawet co

do samej organizacyi Sdu Sejmowego, której projekt upad na Sej-

mie r. 1820. Wszak w ogóle, caa organizacya sdownictwa pozo-
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cznych gazek ))gmin« Towarzystwa Patryetycznego; nie-

bawem odkryto inne odnogi zoone z urzdników, z woj-

skowyci ^2).

Lubecki nie miesza si do ledztwa. Na czste za-

pytania Sobolewskiego odpowiada po kilka razy, e nie

zna caej tej sprawy, poniewa prowadzi j Nowosilcow;

tylko Namiestnik i »Sta« Grabowski, nowy minister Owiaty,

maj z ni do czynienia, z polecenia Cesarza. Wierzy
jeszcze podobno w wdobre intencye« Nowosilcowa; mimo
to pragn wyrwa ledztwo w sprawie studentów z rk
Komisarza J. C. Moci, nie tyle moe z obawy o obwi-

nionych, co z zasadniczych wzgldów ^^). Mia wyrobione

stawaJa w zawieszeniu; w jednych województwach obowizywaa
pruska procedura karna, w innych austryacka. Lubecki, od samego

pocztku, zdawa sobie jasno spraw ze zgubnych nastpstw tej fa-

talnej luki w ustawodawstwie, a to zwaszcza ze wzgldów polity-

cznych; przez ni szeroko otwieray si wrota dla wszelkiej samo-

woli. W tym sensie pisa do Ign. Sobolewskiego ju 10 grudnia

1821, pod wraeniem pierwszego ledztwa politycznego przeciw Pit-

kiewiczowi i innym aresztowanym studentom, w tym samym licie,

w którym mu donosi o pierwszem swem starciu z Nowosilco-

wem na gruncie politycznym. Proponowa nastpujce rozwizanie

sprawy. PoUcya nie miaaby prawa zatrzymywa obwinionych o ja-

kiekolwiek przestpstwo polityczne po nad 3 dni, zgodnie z wyma-
ganiami konstytucyi. Po upywie tego terminu, byaby obowizana
odda obwinionych (o ileby uznano za konieczne dalsze dochodze-

nie) pod t. z. »Sd badania«. Tak nazw, niecis pod wzgldem
jurydycznym, daje L. proponowanemu przez siebie ciau, w którego

skad wchodziby jeden Senator, jeden urzdnik administracyjny, je-

den »jurysta« (zapewne sdzia) i jeden »poHcyant« (t. j. urzdnik po-

icyi). Rzecz tego Komitetu b^^oby przeprowadzi ledztwo, po jego

ukoczeniu za zoy raport Radzie Administracyjnej; Rada mia-

aby przesa »takowy do Najjaniejszego Pana z opini, czyli pod-

sdnych uwolni, czyli do sdów zwyczajnych odesa, czyli nako-

niec do Sdu Sejmowego; a przez Króla zatwierdzona opinia lub

jego decyzya dalsze sdzenie wskae«. Projekt dojrza pomidzy dat
tego listu, 10 grudnia 1821, a dat posiedzenia Rady Administracyj-

nej, na które wesza ta sprawa, 2 stycznia. Lubecki zmieni tylko

zdanie co do skadu Komisyi, utrzymujc je w zupenoci co do
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zdanie, jak naleao wypeni luk w ustawodawstwie,

co do postpowania w przestpstwach politycznych, go-

dzc rkojmie swobód obywatelskich z interesem publi-

cznym, ze wzgldem na bezpieczestwo pastwa i*). Gdy
rzecz wesza na posiedzenie Rady Administracyjnej, sfor-

muowa od razu gotowy projekt: ustanowienie Komisy!

ledczej, zoonej z przedstawicieli obydwu Izb Sejmowych
i z urzdników, rozumie si, krajowych. Wespó z No-

wosilcowem opar si energicznie zdaniu ministra Spra-

wiedliwoci, Marcina Badeniego, który w sprawie uwi-
zionych studentów widzia czy te chia widzie tylko

dziecistwo, wybryk modzieczy, i odsya j pod sd

kwestyi zasadniczej. W raporcie Nowosilcowa do Cesarza (z 7 sty-

aznia 1822, rps. bibl. ord. hr. Zamoyskich) czytamy: Le Ministre de

la Justice commencai a me repondre... lorsue le P-ce Luheski est

entre. J'ai cru le devoir metre au fait du point de la discussion et

lui recapituler ce qui avai ete dit en son absensce. Le Frince prit

alors la parole et developpa mes idees avec une justesse et une darte

qui ne laissait rien d desirer, et finit par proposer qu'il fut nom-
mee une commission composee, au choix du Gouvernement, d'un ou de

deux Senateurs, d'un ou deux Nonces ou Deputs, de uelues mem-
bres du Conseil d^Etat et d'un nombre determine de juges qui serait

chargee de Tinstruction et prendrait se conclusions lesquelles servi-

raient de base d la procedur. Zmiana projektu, z którym Lubecki

wystpi na posiedzeniu Rady, miaa zatem na celu zapewnienie

wikszych rkojmii niezalenoci Komitetu. Kto przeczyta

ten ustp raportu i rozway go w zwizku z listem do Sobolew-

skiego, spostrzee atwo pomyk Prof. Askenazego, zarówno co do

samego faktu jak i co do sdu o nim (Kwartalnik hist. 1906 str.

514): »Lubecki poinformowany przez Nowosilcowa o przedmiocie

dyskusyi, natychmiast wzi jego stron i to z tak swad, e przy-

musi Rad do zaakceptowania owej haniebnej pamici, nadzwyczaj-

nej Komisy i ledczej «. Owa haniebnej pamici Komisya pod prezy-

dency jeneraa Kozakowa, zoona wycznie z powolnych narzdzi

Nowosilcowa, z samych urzdników
,
przewanie niszych, z Hankie-

wicza, Podoskiego, Falckiego i Supersona, nie miaa nic wspólnego

z Komitetem, proponowanym przez Lubeckiego, którego projekt No-

wosilcow potrafi w niwecz obróci. Por. w drugiej czci: » Lube-

cki i Nowosilcowa.
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poprawczej policyi ^% Zacny Badeni » chcia dobrze « to nie-

zawodne; Lubecki nie przesdza o winie aresztowanych,

ostro jednak wystpi przeciw wnioskowi sdziwego ko-

legi. Zna nieufno Cesarza; wiedzia, jaki wiatr wieje

z Zimowego Paacu. Pomny ostrzee Sobolewskiego,

mia sobie za obowizek odwie rzd polski od najwi-

kszego bdu, jakiemby byo niewczesne zatuszowanie

takiej sprawy w takim momencie. Sam podobno udzi
si lekcewaeniem ))gupstwa« niedowarzonej modziey;
nie do tego stopnia jednake, eby nie przewidywa dal-

szych procesów politycznych. W staych prawidach, za-

wczasu ustalonych, widzia susznie jedyn rkojmi prze-

ciwko samowoli; ju podczas pierwszego ledztwa ogarn
bystro cay rozmiar niebezpieczestwa, jakie mogo wy-

nikn z zapónionej ))improwizacyi« takich prawide, na

poczekaniu, wród groniejszych okolicznoci. Napróno;
projekt jego ugrzz w Komisyi Sprawiedliwoci; sekre-

tarzem jeneralnym by tam Hankiewicz, prawa rka No-

wosilcowa ^^). Nikomu projekt ten nie dogadza; nietylko

Kaliszanom, którzy widzieli zdrad ojczyzny w ustano-

wieniu takiego Komitetu. Któ z senatorów, kto z posów,

z radców stanu, miaby ochot nalee do jego skadu?

Z Senatu, nawet kasztelan Czarnecki nie byby chyba

cisn si wówczas do takiej funkcyi; z Rady Stanu moe
Kossecki, Woyda, Szaniawski... I w tem te bya pewna
naiwno Lubeckiego; zna j w niejednym kroku mini-

stra, w pierwszych miesicach urzdowania. A Nowosilcow,

zasadniczy przeciwnik wszelkich monopolów, zagarn bez

przeszkody monopol ledztw politycznych, i nic dziwnego,

e rozsta si z nim nie chcia.

Krótko przed ow sesy, take na posiedzeniu Rady,

Lubecki mia pierwsze starcie z Nowosilcowem na gruncie

politycznym, ostre starcie w najdoniolejszej kwestyi dla

bytu narodowego. Zapanicy skruszyli kopie o konsty-

tucy Królestwa.

Skrycie, ostronie. Komisarz Cesarski podkada min
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pod fundamenta konstytucyjnych swobód, od roku ju
mniej wicej, od sejmu Rembieliskiego. Stara si wy-

kazywa rozmaite sprzecznoci w osnowie konstytucyi,

niekonsekwencye, zwaszcza niewykonalno rónych jej po-

stanowie. Cel by jasny; cios wymierzony pozornie tylko

na niektóre szczegóy konstytucyi, mia w ni sam ugo-

dzi, usun j z widowni, uprztn miejsce dla rzdów
policyjnych ^'^). Dogodne pole do tej kampanii znalaz w roz-

prawach nad rozwiniciem art. 138 — 152 konstytucyi,

o urzdzeniu sdów i sdownictwa ^^j. W ostatnich dniach

listopada 1821 dopi ju niemal celu, bez trudu i bez

walki. Pod wpywem sofizmatów Nowosilcowa, Rada Admi-

nistracyjna uznaa nieodzown konieczno rewizyi caej

karty konstytucyjnej : w tym sensie miao odej przed-

stawienie do Króla, z wykazaniem rzekomych sprzeczno-

ci w artykuach o sdownictwie, z prob, by wprofitujc

z tej okolicznoci, i w innych artykuach niedokadnoci
podobnie przemieniono«. Rzecz przesza gadko, jakby

chodzio o bagatel.

Lubecki nie by na tem posiedzeniu; mia pozwolenie,

póki z budetem si nie upora, nie przychodzi na sesye,

jeli sprawy skarbowe nie byy przedmiotem narad. Z pro-

tokou dopiero, podczas nastpnej sesyi, dowiedzia si
przypadkiem, co uchwalono podczas jego nieobecnoci*).

Zrozumia o co chodzi, ostro natar na Komisarza J. C.

*) Lubecki spanial si w tym czasie czsto na posiedzenia

Rady Adm., przychodzi nieraz tylko na cz sesyi, kiedy miay
by traktowane przedmioty skarbowe. Moe Nowosilcow na to liczy,

e minister Skarbu nie bdzie przy czytaniu protokou poprzedniego

posiedzenia. Rezultat starcia z Nowosilcowem opisuje L. w nastpu-

jcy sposób: »Zgodzono si, aby wojewoda Badeni z swoimi talmu-

dystami (tj. radcami stanu, tak bo ich sam nazywa), Mostowski i ja

zeszli si dla bliszego porozumienia si i ustnie Ks. Namiestnikowi

zoyli raport, czy konstytucya przeszkadza uoy sdownictwo do

istotnej zamonoci i potrzeby krajowej, co te i nastpio^ Nast-
pio i to, e si przekonano, i w niczem nie przeszkadzaa .. . (LS.

9 i 10 grudnia 1821).
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Moci, pocign za sob wikszo i po zacitej walce

obali samobójcz uchwa. Byo to 4 grudnia 1821 ^^).

W dalszynn cigu tej samej sesyi toczya si dyskusya

o zakazie wyjazdu modziey na zagraniczne uniwersytety.

Zakaz by aktem monarszej woli; cokolwiek kto o nim

myla, nikt nie mia go atakowa, dyskutowano tylko

o rodkach wykonania zakazu. Lubecki zaproponowa, e-
by rodziców, których synowie nie wróc z zagranicy, po-

cign do opaty podatku gruntowego w podwójnej wy-

sokoci; Nowosilcow opar si wrodkom tak surowym
i niesprawiedliwymcc, Rada posza za Komisarzem J. C.

Mocio). Czy to take naiwno Lubeckiego, czy moe
ju co innego — trudno osdzi...

Naiwno ulatniaa si szybko, w atmosferze nowego

kursu^ który z kadym miesicem zapuszcza coraz g-
bsze korzenie.

Cay rok niemal, od marca 1822, stanowi luk w ko-

respondencyi ministra Skarbu z Sekretarzami Stanu; cztery

miesice przepdzi w Petersburgu, potem Cesarz wyje-

cha za granic, na kongres do Werony. Przerwana ko-

respondencya zaczyna si na nowo od marca 1823. Zna
wielk zmian w pogldach Lubeckiego. Wytrawi si
nie do poznania. Przesta wierzy w wdobre intehcye«

Nowosilcowa, ale i o Kaliszanach zmieni opini. Wszak
to on wanie — minister Skarbu — za pobytu w stolicy,

kontrasygnowa dekret królewski z 11 lipca 1822, rozwi-

zujcy kalisk Rad Wojewódzk, ten akt poczytywany

za tak znamienny objaw reakcyi i samowoli; on rozbu-

rzy t twierdz sejmowej opozycyi, o której pó roku

przed tem wyraa si z uznaniem ^i). Na jedn i drug
stron pozby si wielu naiwnych zudze. Pozna lepiej

grunt petersburski, przesta go sdzi pod ktem dawniej-

szych wrae, z czasów przed wojn 1812 roku; tem sa-

mem otwary mu si oczy na pooenie Królestwa Kon-

gresowego, nie patrzy ju przez pryzmat roku 1816-go.

Mia niezachwian pewno, e w Petersburgud wia-
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domie do wywrócenia Królestwa, jego samoistnoci i kon-

stytucyi. Godzi t pewno z niezomnem przekonaniem,

e Cesarz Aleksander po dawnemu chce dobrze, z nadziej,

e potrafi utrzyma swoje dzieo

.

.

.

Nie wierzy podobno w spiski, przynajmniej w pierw-

szych latach. Zawsze by przekonany, e Nowosilcow ))wy-

myla sprzysienia«, e wmaluje dyaba na cianie«. Wi-
ksze niebezpieczestwo widzia w caym systemie szykan,

dokuczliwoci, codziennego dranienia uczu politycznych,

nili w niecierpliwoci samego spoeczestwa, w polity-

cznej niedojrzaoci. Mia chyba suszno. W spoecze-

stwie Królestwa nie byo podatnego dla spisków gruntu*),

pomimo rozczarowa, mimo dzikich wybryków W. Ksi-

cia. Bez Komisarza J. C. Moci, bez jego Policyi Szkolnej^

bez udrcze tajnej policyi, niewiele miay widoków, po

kongresie wiedeskim, wszelkie roboty tajnych towa-

rzystw; kraj by spokojny, pragn spokoju ^2). I Lubecki

czu jednak, e struna moe pkn. Nie szczdzi siebie

i swego stanowiska, naraa si na donosy. Aleksander

*) Pierwsze ledztwo przeciw studenckiej odnodze Towarzy-

stwa Patryotycznego w r. 1821 i 1822 wydobywao na jaw niektóre

ciekawe fakta, któreby inaczej ulegy zapomnieniu. W papierach

aresztowanych studentów znaleziono rozmaite wiersze, midzy niemi

utwory » dyszce nienawici ku Rosyi i ku wszystkiemu co rosyj-

skie*, jak Nowosilcow pisze w raporcie do Cesarza z 17 maja 1822

(rps. bibl. ord. hr. Zamoyskich). Jeden z aresztowanych przyzna

si do autorstwa; twierdzi jednak, e pisa te wiersze przed 6 laty,

a wic okoo r. 1815, przyczem doda, e wówczas takie usposo-

bienie byo wród modziey powszechne, i e ktoby si z czem in-

nem odzywa, spotkaby si z powszechn pogard u kolegów. Bro-

ni si, e od tego czasu zmieni zupenie zapatrywania, co natural-

nie mona uwaa za prosty wybieg w ledztwie. Co jednak jest

ciekawe, to nastpujce sowa raportu Nowosilcowa: Je dois rendre

ici hommage d la verie et dire que les pieces qui composent ce re-

cueil, ne sont pas toues de la meme espece; uHl s'y trouve desjnor-

ceaux d la louange de Yotre Majeste, de Msgr. le Grand Duc et de

Varmee qu'il commande, ainsi qu'une diatribe contr la tyrannie de

NapoUon.
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mu ufa, nie zwaa na denuncyacye Nowosilcowa, rzadko

odmówi zatwierdzenia wnioskom ministra w sprawach

skarbowych i finansowych, liczy si z jego zdaniem

w draliwych kwestyach polityki handlowej ; w mate-

ryach politycznych Lubecki by bezsilny.

Osawiona »Policya SzkoIna« bya wanem ogniwem
w systemie Nowosilcowa. Przez ni obniy poziom, spa-

raliowa rozwój zakadów naukowych, gdy zaczynay

dwiga si zwolna z dugoletniego zastoju; wytworzy
przepa pomidzy uczniem a profesorem, jednych i dru-

gich oplata sieci szpiegostwa; zmrozi w zawizku, zgniót

wszelkie wysze, idealne porywy; zaszczepi deprawacy
serc, charakterów; lepsze ywioy odwróci od nauki, przej
wstrtem do znieprawionej szkoy, sam pchn na cieki
samoksztacenia, bez przewodników, bez rodków sprosto-

wania zbkanej myli i wyobrani.

Polsce trzeba owiaty... Z tem zgadzali si obaj, Lu-

becki i Nowosilcow. Jeden Lubecki zwalcza projekty No-

wosilcowa; ciera si ostro z jego narzdziem, ministrem

Wyzna i Owiecenia, jego jednego z wszystkich kolegów

nie oszczdza w misternych listach do Petersburga ^3).

I w tej sprawie, jak zawsze, dzielnie go wspiera Sekre-

tarz Stanu. Próne byy wysiki obu ministrów; Nowosil-

cow zwyciy, w czerwcu 1823 organizacya Szkolnej Po-

licyi otrzymaa aprobat Cesarza 2*), Nie darmo równocze-

nie wileska kuratorya przesza w rce Nowosilcowa,

a w Warszawie powstaa nowa magistratura, smutnej pa-

mici »Jeneralna Kuratorya zakadów naukowych«, z Oeb-

schelwitzem na czele, naczelna wadza Szkolnej Policyi,

istne urgowisko i przeciwiestwo kuratoryi Czartory-

skiego. Lubecki jeszcze nie dawa za wygran. W rok nie-

mal po zatwierdzeniu projektów Nowosilcowa, poród za-

pasów o konwency berlisk, rozpocz now kampani
przeciwko potworowi Szkolnej policyi. Tem samem piórem

bra kraj w obron przeciw berliskim punktacyom Moh-

renheima i przeciw edukacyi publicznej wedug zasad
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i planów Nowosilcowa. Tam obali punktacye, tu zdoby
tylko nagan J. C. Moci, e minister mie stawa w po-

przek woli monarszej, zwalcza jej dzieo. wKsi jeszcze

nie moe strawi Szkolnej Policyi« — pisa Stefan Gra-

bowski w grudniu 1824, jakby chcia ostrzec, e czas za-

przesta daremnej walki, szkoda naraa si ju bez celu.

On te rzecz zaagodzi; Cesarz kaza owiadczy, e ten

epizod nie zachwia w nim ufnoci do Lubeckiego...^^).

Sekretarz Stanu odbiera listy, na które nieraz nie móg
odpisa. Wida to z listów do Lubeckiego. »Niemcewiczowi

prosz powiedzie, e na list jego nie odpisz. Wszystko,

com w nim wyczyta, mnie wiadomo, i wiele innych rze-

czy, których w tym licie nie ma. Na to albo nie ma le-

karstwa, albo te znale si moe tylko w cierpliwoci,

w wytrwaoci i w natonej roztropnoci« ^% Jest pewien

tragizm w tej przytumionej rozmowie dwóch weteranów;

obaj, minister Sekretarz Stanu i Sekretarz Senatu, to prze-

cie starzy przyjaciele Kociuszki. Grabowski liczy si

z kadem sowem; jego korespondencya sza do Warszawy
urzdow sztafet; nim dosza do rk Lubeckiego, prze-

mykaa si przez Belweder. Czasem korzysta z jakiej

pewnej okazyi, prywatnej, przez znajomych, co jad do

Warszawy. Czeka na osobiste spotkanie: on peut hien

d/avantage s'y deboutonner et tout dire... ))Zdaje mi si,

e miabym Ksiciu tysic rzeczy do powiedzenia... «. »Nie

mam ju o czem pisa; co innego, gdybymy mogli si
zobaczy... « Nowosilcow wówczas by w Petersburgu,

Sekretarz Stanu nie móg dosta si do Cesarza, a Nowo-
silcow cigle z nim konferowa; »eby tylko nie zapady

decyzye przed wysuchaniem mojej opinii, ce qui rendrai

d peu pres inutile tout ce ueje pourrais dire ou opiner...<.i

Nieraz wyrywa mu si z pod pióra: Seul, seul^ comme je

suis... Czeka z niecierpliwoci przyjazdu Pusowskiego:

»potrzeba mi kogokolwiek, z kim mógbym otwarcie po-

rozmawia, ii est penible d'etre toujours boutonne et mas-

que.,.(.i 27).
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Sd Lubeckiego jest mu wyroczni; z taktyk przy-

jaciela nie zawszeby si pogodzi. Ma suszno, jeeli nie-

raz ostrzega Lubeckiego, eby tak czsto nie odwoywa
si do Cesarza; dobry to rodek, skuteczny, ale nie trzeba

go naduywa. Mona przez to wszystko »przewróci«,

wszystko bdzie si decydowa w Petersburgu, a nie

w Warszawie, et je vois a la longue dans ce changement

plus a perdre qu'd gagner... en agissant d'en haut, on

pourrait^ pour faire un peu de hien^ faire beaucoup de

mai — Wicej mona straci ni zyska; dziaajc z góry,

mona narobi wiele zego, aby cokolwiek dobrego spra-

wi... 2^). To rónica temperamentów. Grabowski by cier-

pliwszy; Lubecki umia czeka, jeli popiech móg szko-

dzi; gdy bya mono zama przeszkod, na któr ska-

day si dwa czynniki, za wola Nowosilcowa i niedo-
stwo lub tchórzostwo kolegów, pisa do Petersburga i rze-

czywicie niejedno zdziaa wprost u Cesarza, przez Gra-

bowskiego. Co do rzeczy, nigdy nie byo pomidzy nimi

rónicy zdania; Grabowski, przekonany o wyszoci ko-

legi, poprzestawa na skromnej roli wykonawcy. U niego

szuka zawsze wiata, natchnienia. » Bardzo nad tern bo-

lej, e nie mam Ksicia tutaj, jak kiedy, gdy toczya si
sprawa kaliskiej Rady Wojewódzkiej; une hien plus irre-

guiiere est sur le tapis^ et que plus est^ inevitahle . . .a —
pisa Grabowski do Lubeckiego 9 lutego 1825, gdy w Pe-

tersburgu miaa zapa decyzya w sprawie »artykuu do-

datkowego« do konstytucyi o zniesieniu jawnoci sejmo-

wych obrad ^9).

Mochnacki puci w wiat bajk, e to Lubecki kon-

trasygnowa artyku dodatkowy z r. 1825; nikt temu nie

zaprzeczy, a tak imi ministra, który nie mia z nim nic

wspólnego, w tradycyi trzech pokole zroso si z tym

zamachem na konstytucy r. 1815 ^o). By to bowiem isto-

tnie pierwszy wyom ustawodawczy w konstytucyi Kró-

lestwa, waniejszy jako precedens, jako znak czasu, nili

ze wzgldu na przedmiot i tre samego aktu; take No-
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wosilcowa dzieo, od dawna przygotowane, z jego wa-
snej inicyatywy, w porozumieniu z Zajczkiem a na rozkaz

Cesarza, podobno wbrew woli W. Ksicia. Intencye No-
wosilcowa sigay dalej; w ramach nowego regulaminu

obrad, który on projektowa, zepchnitoby Sejm na poziom

niszy od galicyjskich Stanów owego czasu. Co najwa-

niejsza, projektowane reformy Nowosilcowa miay na

celu odjd Sejmowi mono objawiania opinii, z którejby

Król móg powzi wyobraenie o rzeczywistem usposobie-

niu narodowej reprezentacyi, o rzetelnych potrzebach kraju,

o stanowisku Rzdu wobec tych potrzeb. Chodzio o to,

by rozprawy sejmowe osoni tajemnic, nietyle przed pu-

blicznoci, co przed Monarch. Publiczno wiedziaa

wszystko, nie bywajc na posiedzeniach; monopol infor-

mowania Króla chcia Komisarz Cesarski zastrzec dla sie-

bie, zagarn niepodzielnie, aby tok obrad, bez adnych
przeszkód, w takiem przedstawia wietle, jak wymaga
jego interes i petersburskiej oligarchii subowej. Do tego

celu zmierzao zarzdzenie, aby protokó obrad zreduko-

wa do spisu powzitych uchwa, bez wzmianki o deba-

tach, nawet bez wymienienia posów czy senatorów, któ-

rzy gos zabierali 3^).

Artyku dodatkowy by niespodziank: Lubecki do-

wiedzia si o fakcie, gdy z Petersburga nadszed reskrypt

królewski. W mistrzowski sposób potrafi odbi zdradziecki

cios Komisarza J. C. Moci, obszernym memoryaem —
pod Grabowskiego adresem — z 4 marca 1825. Liczy si
z faktem zniesienia jawnoci obrad i kopii za ni nie kru-

szy. Kilkoma frazesami stara si nawet z góry okupi
przychylne usposobienie Cesarza dla swojego projektu.

Obejdzie si bez jawnoci; niech spoeczestwo takich

wybraców obdarza zaufaniem, dla których gorliwoci b-
dzie zbyteczna obecno widzów na posiedzeniach; Sejm,

to nie cyrk. Ale pomidzy Królem a narodem jest Rzd;
dla jego czonków niech tajne obrady Sejmu nie bd
oson bdów, naduy, opieszaoci; niech Monarcha wie
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wszystko, co myl o ministrach przedstawiciele narodu.

Ten cel niech spenia najdokadniejszy protokó obrad,

spisany pod kontrol marszaka i omiu posów, po jednym
z kadego województwa; ustanowi osobne biuro, zoone
z potrzebnej liczby si pomocniczych; wyposay je nale-

ycie, nie szczdzi kosztów. A wszystko to ogosi pu-

blicznie, uroczycie, zaraz czy te przed samem otwarciem

Sejmu; niech naród ma wiadomo, e kade sowo jego

wybraców dojdzie do tronu, »niesfaszowane«32^. Cesarz

wysucha z wielkiem zajciem wywodów ministra Skarbu,

przyzna im suszno, poleci Grabowskiemu, by ca
rzecz obmyli i co do szczegóów wykonania z Lubeckim
si porozumia; przeciwny by jedynie solennej publikacyi

takiego postanowienia 8^). I to atwo zrozumie...

Luty 1825 r., to wanie jeden z rzadkich momen-
tów depresyi w yciu publicznem Lubeckiego, jedyny

moe, który w tym stopniu odsania si z jego papierów

przed powstaniem listopadowem ^^). Czy wpyn na to

artyku dodatkowy? Jeli tak, dziwna ironia losu, e ten

akt wanie splót si tak silnie z pamici Lubeckiego.

Marcowy projekt by ju widocznie objawem podwigni-
cia z chwilowego marazmu. Zaklina go Grabowski, eby
rk nie opuszcza. ))Na mio Bosk, Ksi jeste filarem

naszego pastwa... « Nadchodzi wana chwila, moe roz-

strzygajca... »Podwójmy wszelkie wysiki, eby ten Sejm

si uda« — trzeci Sejm, w maju 1825... y>Reunissez

Vous tous! Cesarz gorco pragnie, eby ten Sejm nie

przeszed, jak poprzedni, bezpodnie, chodzi mu o Europ;
uand ce ne serait pas pour autre chose^ &est pour VEu-

rope... Chce, eby ten Sejm sta si czem rzeczywicie

wanem — quelquechose dHmportant^ beaucoup meme^ sHl

est possible. Moe by nawet, e to mu jest potrzebne, ze

wzgldów politycznych; mam niejakie powody tak s-
dzi, a nasz rzecz, pomaga mu wszelkiemi siami...

«

Nie atwo byo w ówczesnych okolicznociach, zaimpro-

wizowa taki ))wany Sejm«, po ukazie^ jak Cesarz go
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» potrzebowaa. Obydwaj ministrowie spogldali bardzo

sceptycznie na rzeczywist warto przygotowanych przed-

oe Rzdu; Lubecki pragn, eby je Sejm odrzuci;

Grabowski yczy im powodzenia, »ze wzgldów poli-

tycznych ^5).

Sejm odby si spokojnie, uchwali przedoenia, po-

stawi sobie pomnik ustanowieniem Towarzystwa Kredy-

towego. Cesarz by w róowym humorze*), zapowiada
ostentacyjnie ryche ziszczenie dawnych obietnic; w osta-

tnich latach, pod naciskiem represyi, kto nie by bardzo

odwanym, stara si ju o nich zapomnie. Nowosilcow

przycichn...

Z za gstej chmury bysno soce, na krótk chwil.

By to ostatni umiech zagadkowego Sfmxa, w pó roku

potem Mikoaj wstpi na tron.

Nigdy podobno optymizm Lubeckiego nie wzbija si
tak wysoko, jak w pierwszym roku nowego panowania,

nigdy te tak jaskrawo nie odcina si od powszechnego

usposobienia w kraju, od przygnbienia, jakie zapanowao
pod wraeniami ledztwa r. 1826. Die Stimmung und das

Leben Mer geben seit fast drei Monaten ein Bild des

Trauers und der Niedergeschlagenheit^ welches nicht zu

heschreiben ist »Nie da si to opisa, jaki obraz boleci

i przygnbienia przedstawia od trzech blizko miesicy

cae tutejsze ycie i nastrój ludnoci — tak raportowa
pruski konsul po rozpoczciu ledztwa. Stwierdzaj to

wymownie wspóczesne listy i póniejsze wspomnienia 2^).

Jak grom spada wiadomo o zgonie Aleksandra; mimo

*) Wszyscy to spostrzegali, i Schmidt tak raportowa 10 czerwca

1825. W tym samym raporcie donosi: »Auch auf der Reise, welche

der Kaiser nach einigen Woiwodschafteu gemacht, waren S. M.

iiberaus leutselig und gnadig und haben eine Menge Bittschriften

entgegengenommen, welche fast alle Klagen gegen den hiesigen Fi-

nanzminister und sein System enthielten; ich glaube indess durchaus

nicht, dass von demselben abgegangen werden durfte«. Ze w tern

bya take rka Nowosilcowa, o tern nie mona wtpi.
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zawodów i rozczarowa, z jego osob wizay si rkoj-

mie, które zastpi wielki znak zapytania. Przelotn chwil
uspokojenia przyniós manifest, porczajcy przysig no-

wego wadcy utrzymanie Królestwa i Konstytucyi ^'^). Tak

min stycze 1828; zowrogo zacz si luty: pokarme-

lickie mury zdobyy sobie nazw »warszawskiej Bastylli«,

komisya ledcza, nawpó zoona z rosyjskich jeneraów

i urzdników, wyciskaa znamienne pitno na pooeniu
kraju. ))Byle si wykazaa niewinno uwizionych; moe
to przecie tylko nowa intryga, nowa podo Nowosil-

cowa i caej zgrai pod jego rozkazami; byle na jaw nie

wyszo, e to spisek na seryo, prawdziwe sprzysienie,

szerzej rozgazione, splecione z Dekabrystami 3^)((. Takie

byo to przygnbienia: kraj by spokojny i nie spiskowa,

mimo wszelkich udrcze i prowokacyi.

Lubecki znalaz pociech w zestawieniu polskiego

spisku z rosyjskiem sprzysieniem, o którem wiedzia

wicej, ni ktokolwiek w Warszawie; by w Petersburgu

podczas procesu Dekabrystów. W porównaniu z Dekabry-

stami, polscy spiskowcy mogli suy za wzór lojalnoci.

Ze szczypt dobrej wiary, wyrozumienia, trudno byo wy-

maga, by jedna Polska wiecia wzorem caemu wiatu,

gdy wówczas aden kraj w Europie nie by wolny od

konspiracyi, od tej wchoroby europejskiej « — ce mai eu-

ropeen — jak Lubecki wyraa si w listach do Grabow-

skiego. Polaków mogy tómaczy wiee tradycye utra-

conej niepodlegoci, uczucia narodowe, dranione prowo-

kacyami, bezwstydnemi udrczeniami systemu Nowosil-

cowa*). O có zatem chodzio? O to, eby nie wyzyskano

*) Z poufnych, od niedawna znanych listów W. Ks. Konstan-

tego do Opoczynina, wida jasno, jak on sam nawet zapatrywa si

na t spraw; ob. list z 17 lutego 1826 (po pierwszych aresztowa-

niach) inHJiB;i;ep'B, Hma. HnKOJiaH nepBBift, I, str. 531, przyp. 440:

D'apres ce que je lis dans les depositions de Idblonovsky, je n'aper-

cois Hen autre qu'une suit naturelle de la position de ce pays et

des discours tenus du haut du tróne lors des trois dietes qui on eu

St. Smolka. 27
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»polskiego spisku« przeciw Polce i Konstytucyi, by za-

wczasu wytrci ten niebezpieczny or z rcjki Nowosil-

cowa i petersburskich jego sprzymierzeców. O nowego

Cesarza, o jego dobr wol i dobr wiar; o to, by go

wyzwoli z pod wrogich wpywów. Zadatek tej dobrej

woli widzia Lubecki w manifecie Monarchy, a trzy mie-

sice pobytu w Petersburgu utwierdziy go w przekona-

niu, e pod rzdami nowego króla zawita nowa era.

Susznie mówi ks. Oraski: L^Empereur n'est pas aussi

seduisant que son predecesseur^ le premier abord n'est pas

pour lu% mais est un Prince qui sait fortement vouloir

ce qvCil veut...^^). Aleksander »chcia dobrze«; o tem Lu-

becki nigdy nie wtpi; w »braku woli« jedynie, w chwiej-

noci Monarchy widzia cae nieszczcie Polski i Rosyi.

Winowajców zna i miao wskazywa modemu Cesa-

rzowi. Oest dans le sein meme de VAdministration Russe

que le mai existe^ c'est la qu'il faut Vindiquer\ w tym

Ueu. De plus, ious ces messieurs voient la vieille Finlande runie
a la nouvelle et non la nouveUe d la vieille (analogia ze spraw
przyczenia Litwy i ziem zabranych do Królestwa) et je vous le de-

"tnande comment ce que vous voules (sic) qu'un exemple pareil ne leur

tourne pas la tete . . . En bonne foi, pouvez vous le leur reprocher ?

Mettes vous d leur place et supposes que la Bussie soit devenue etat

de partage, comme la Fologne, qu'auries vous fait et pense vous meme?

Mettes tous ceci sous les yeux de l'Empereur.

.

. I Benkendorff nie

róni si widocznie tak bardzo w sdzie o tej sprawie od W. Ks.

Konstantego, jeeli w rok potem, w cigu Sdu Sejmowego, pisa

1 marca 1827 do Dybicza (tame str. 536, przyp. 4:Q0): Maintenant

ii s'agit de savoir comment sera termin le jugement des Polonais;

le puhlic en parle peu, mais les malveillants attendent et esperent

trouver matiere d la critiue . . . Gdyby nie ci malveillants, gdyby

nie obawa » krytyki* z ich strony, nie byoby trudnoci w prakty-

cznem zastosowaniu tego pogldu, który W. Ks. Konstanty tak ja-

sno wyrazi; widoczne to z powyszych sów Benkendorffa. W tem

te dopiero wietle nabieraj waciwego znaczenia znane sowa,
które Mikoaj wypowiedzia na wiadomo o uniewinniajcym wy-
roku Sdu Sejmowego: Les malheureux, ils ont sauve les coupa-

bles, mais ils ont perdu leur patrie!
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sensie oskara przed Mikoajem petersburskich wwiel-

moów«, otwarciej o nich mówi, ni w Warszawie,

w wasnym salonie, a w odpowiedzi otrzyma rozkaz,

by zawsze spenia ten obowizek, z t sam otwarto-

ci*^). I Grabowski zaj od pierwszej chwili przy Miko-

aju tak wyjtkowe, wpywowe stanowisko, jak mao który

z rosyjskich jeneraów; to sprawia postawa polskiego

Sekretarza Stanu w pamitny dzie 26 grudnia, w naj-

groniejszym momencie buntu Dekabrystów *^). W War-

szawie nie znano szczegóów; wiedzia jednak Belweder

i Komisarz Cesarski, e obaj ministrowie uroli w asce,

e Mikoaj pogardza Nowosilcowem; nie pozwala mu na-

wet przyjeda do Petersburga. Schmidt raportowa o tern

do Berlina *2).

L'avemr fait tort au present — pisa w tych wanie
czasach Lubecki do Petersburga, w najdraliwszym mo-

mencie Sdu Sejmowego *^). Nie pora bya na wielk

akcy — la grand mesure—któr obydwaj polscy mini-

strowie obmylili w pierwszych miesicach nowego panowa-

nia, dla obalenia rzdów policyjnych w Królestwie. Prze-

trwa z chwil, czeka cierpliwie na zakoczenie ledztwa,

procesu, i patrze, jak w jego atmosferze rozpanoszy si

system Nowosilcowa, jak roso w kraju wrogie usposobie-

nie do Rosyi, do ))Moskali«, do Mikoaja; patrze i nie

dziwi si temu— to by los Lubeckiego. Umia nie spieszy

si; nie umia sta z zaoonemi rkoma. Wmiesza si czyn-

nie w spraw ledztwa i procesu; w tym czasie walka

z Nowosilcowem dosza do punktu kulminacyjnego, i z W.
Ks. Konstantym nie star si nigdy tak ostro. Moe prze-

cign strun, za wiele ufa swojej pozycyi u Mikoaja.

Z pocztkiem r. 1829 Cesarz przysa na rce brata dymisy
Lubeckiego; Konstanty go zawoa — podar ten pa-

pier, ;)pogodzi si« z ministrem i kaza mu y w zgodzie

z Nowosilcowem. On wprost owiadczy, e tego nie potrafi;

jedno zrobi, przestanie bywa na posiedzeniach Rady Admi-

nistracyjnej. I tak te byo, przez jaki czas przynajmniej.

27*
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By dugo ubezwadniony, pótora roku; wówczas przysza
do skutku 42-milionowa poyczka zagraniczna, najwymo-
wniejsze wiadectwo, jak podniós kredyt Królestwa. To
go te utrzymao; Mikoaj, przesyajc W. Ksiciu dymi-

sy Lubeckiego, nie tai alu, e musi rozsta si z zasu-

onym, doskonaym ministrem; Konstanty to zrozumia*).

»Taka jest kolej na wiecie; bywa si na awie i bywa
si i pod aw... a ja ju dziewi lat blizko wytrzymuj«
— pisa Ksi-Minister do ony, równo osiem miesicy
przed noc belwedersk, 29 marca 1830, po trzech prze-

szo miesicach pobytu w Petersburgu**). Od dawna sta-

ra si o pozwolenie przyjazdu do stolicy; rok czeka na-

daremnie. Zawsze powraca stamtd z tryumfem; w kwie-

tniu 1830 wywióz tylko wiadomo, e nie ma sobie nic

do wyrzucenia; i to pisa do ony. Rk nie opuszcza,

gotów wytrwa na stanowisku, czeka odmiany losu. Na-

lega na Grabowskiego, by take nie ustpowa. Mówiono,

e po Grabowskim Fredro obejmie Sekretaryat Stanu *5),

nastpca Oebschelwitza w warszawskiej Kuratoryi, dwo-

rak i bankrut, oeniony z Rosyank, niegdy oficer Napo-

leoski, od paru lat powolne narzdzie Nowosilcowa. Z Ma-,

ksymilianem Fredr na miejscu Grabowskiego nie byby
chyba wytrwa na posterunku. Grabowski uleg przyjacie-

lowi, zamiast dymisyi, wzi tylko duszy urlop.

Naraz zabyso soce, wród gstych, burz brzemien-

nych chmur, na sejmie, w czerwcu 1830.

Izba poselska odrzucia wikszoci gosów projekt

rzdowy o prawie maeskiem. Nigdzie co podobnego

nie mogoby uchodzi za jaki objaw zoliwej opozycyi,

nastajcej na atrybucye tronu, niebezpiecznej dla pastwa.

Mikoaj uleg wpywowi otoczenia, wzi odrzucenie rz-

*) Stanowisko Lubeckiego w sprawie Sdu Sejmowego wy-
maga takiego rozwinicia szczegóów, e musielimy je odoy do

osobnego opracowania tego przedmiotu, w drugiej czci niniejszej

ksiki, przewanie na podstawie nieznanych materyaów w ko-

respondencyi Lubeckiego z Grabowskim.



PRZKD BURZ 421

dowego projektu za nieprzyjazn manifestacy, zwrócon
przeciw Koronie, i wpad w tern wiksz pasy, im go-

rcej, w rozmowach, popiera osobicie przedoenie usta-

wodawcze, nie majce adnego znaczenia politycznego.

Wszystko to byo zrczn, mistern inscenizacy niestru-

dzonego Komisarza J. C. Moci: i niepotrzebna interwen-

cya monarsza i zbyt moe gorce, o tyle niepolityczne

zwalczanie projektu w Izbie. Nowosilcow zna drogi, któ-

remi wpyn na Mikoaja, zawsze za liczne tajne kanay
wizay go z opozycy, cho w jej szeregach nikt tego

nie przypuszcza.

Jakim sposobem Lubecki zdoa dotrze do Mikoaja,

wskrzesi ufno Cesarza i otworzy mu oczy — to taje-

mnica, któr zabra do grobu. Cesarz wezwa ministrów,

jednego Lubeckiego midzy nimi wyróni, wszystkich

zgromi surowo, na nich zwali odpowiedzialno za nie-

udany Sejm*^). ))Wycie mnie w bd wprowadzili; spot-

kaa mnie poraka i wam to jestem winien. Przedstawi-

licie mi niedojrzay projekt; przekonaem si po niewcza-

sie. Gniewaem si na Izb, mój gniew wam si naley.

Wiem, e Senat przyj to przedoenie tylko ze wzgldu
na mnie, eby mi nie sprawia przykroci, inaczej byby
je te odrzuci. We wszystkiem, co robicie, nie ma ani

konsekwencyi ani zastanowienia — vous travaillez sans

suit et sans examen. Znosz Deputacy Prawodawcz;
bierze tylko pienidze a nic nie robi; przez pi lat miaa
czas zbada t wan kwesty. Mam nadziej, e to b-
dzie lekcy dla Panów. Pour sortir a present de Vembar-

ras^ fadopterai 1'idee du Prince LuheckU . .

.

Wszystko, jak gdyby wyszo z dyktatu Lubeckiego;

te same sowa powtarzaj si nieraz w jego brulionach,

w listach do Grabowskiego.

))Idea Lubeckiego«, o której Mikoaj wspomnia, ty-

czya si jednego szczegóu projektów ustawodawczych;

t wzmiank gniewny Jowisz wyróni go wymownie
z poród kolegów, zaakcentowa, e monarszy wygawor
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nie spada na ministra Finansów. Waniejsza bya inna

idea Lubeckiego, zasadniczej natury, której Cesarz

da aprobat, przejednawszy si ze swym »faworytem«.

Mijay podobno ju cztery lata, jak po raz pierwszy tej

»idei« przyklasn; wówczas jeszcze, gdy Lubeckiego upo-

wani powiedzie, jeli bdzie potrzeba: Nikoaja ty wriosz!

Minister na wylocie nie móg ani korzysta z te^o

upowanienia, ani wzi si na seryo do wcielenia w czyn

swej idei z r. 1826. Podj by j w r. 1828, w osobistem

zetkniciu z Cesarzem, gdy po raz drugi za rzdów Mi-

koaja duszy czas bawi w stolicy i wzmocni jeszcze,

silniej utwierdzi swoj pozycy wobec modego wadcy.

Wówczas oczekiwano zudnie rychego koca Sdu Sej-

mowego; nastpstwa stanowiska, jakie Lubecki zaj w dal-

szym przebiegu sprawy, odjy ministrowi mono dzia-

ania. Dopiero w czerwcu r. 1830 rzecz wesza na nowe
tory, blizkie urzeczywistnienia — la grand mesure...

By to szeroki projekt radykalnej reformy wadz i urz-

dze Królestwa Kongresowego, na caej linii, w admini-

stracyi, w sdownictwie i skarbowoci, z jedn myl prze-

wodni. To, w czem Lubecki po wybuchu powstania wska-

zywagówn przyczyn rozpaczliwego pooenia Królestwa:

jaowo ustawodawstwa od ustpienia Matuszewicza, za-

stój, wskutek którego nierozwinita ustawa konstytucyjna

staa si martwym papierem -- to ju przy pierwszem

zetkniciu z Mikoajem ukaza Cesarzowi w jaskrawem

wietle i wyjedna u niego upowanienie do wielkiej, rozle-

gej akcyi w przedmiocie zamierzonej reformy. Mia w go-

wie wytyczne linie, wysnute z dowiadczenia kilku lat

ministerstwa, z dawniejszych czasów, gdy przez trzy lata,

od r. 1813, by czonkiem Rzdu Tymczasowego i sta na

czele Wydziau Spraw Wewntrznych *^). Uproci cay
mechanizm; wyposay naczelne wadze wszelkiemi atry-

bucyami, któreby day rkojmi siy i sprystoci, a zwol-

ni je od balastu niepotrzebnych drobiazgów; wzmocni,
oywi wadze lokalne czynnym udziaem obywatelskich
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ywioów; wychowa spoeczestwo do samorzdu, wskrze-

si jego rodzime, zdrowe tradycye, a wykorzeni biuro-

kratyczn rutyn, któr do Ksistwa Warszawskiego wnio-

sa tradycya austryjacka: to myl przewodnia zamierzonej

reformy. W kierunku tej samej myli zorganizowa wa-
dze i urzdzenia Tow^arzystwa Kredytowego, wzór i szko
dla spoeczestwa. Oto jeden ustp ze sprawozdania o wnio-

skach Lubeckiego: wPierwszym krokiem rozwinicia zasad

konstytucyjnych jest podana organizacya caej administra-

cyi, dogadzajca zbawiennym wnioskom Ksicia-Ministra

Skarbu. Ze przedmiot ten jest jeszcze nieustalony, to adnej
nie ulega wtpliwoci. Porozrywane i czciowe przepisy

dalekie s od utworzenia tej systematycznej caoci, o któ-

rej Ksi -Minister wspomina; dalekie od przyniesienia

podanej oszczdnoci w wydatkach, która tylko przez

rozsdne wymiarkowanie i zastosowanie potrzeb i si ka-

dej gazi administracyi osign si daje. Moe zbyt

wielka centralizacya w górze (jak si wynurza Ksi-
Minister) a zbyt may udzia atrybucyi wadz niszych

obcia bez potrzeby pierwsze decydowaniem zbyt dro-

bnych przedmiotów, drugie ich przygotowaniem. Systema-

tyczne zatem ustalenie w tej mierze zasad, obok zabezpie-

czenia jednostajnoci i porzdku, pocignby mogo za

sob zmiejszenie pracy a przez to i kosztów. Gdyby pod

tym wzgldem cay skad machiny rzdowej stale uorga-

nizowany zosta, z kolei monaby przystpi do ocenienia,

jakiej wadzy jaka sia jest potrzebn, jaka praca czeka

kadego urzdnika, jakie powinno by uposaenie jego ze

wzgldu na stopie i rodzaj zatrudnienia. T nader wa-n uwag wyznaczy si majca komisya mie powinna

przedewszystkiem na celu, a pierwszy krok, który w tej

mierze uczyni, bdzie zarazem podanym krokiem usta-

lenia bytu narodowego, który bez porzdnej organizacyi

^ bez zasadnego szafowania dochodami Skarbu osta si
nie moe . . .« ^^).

Wzgld na rozwany szafunek grosza publicznego
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by punktem wyjcia w planie ministra Skarbu; inaczej

by nie mogo, nie wypadao. Plan reformy siga jednak

daleko po za granice poruszonych w tym ustpie kwestyi

technicznych, obejmowa naglc spraw organizacyi ca-

ego sdownictwa, wedug zasad ustawy konstytucyjnej,

prawida ukadania budetu ze wspóudziaem Sejmu, sa-

morzd miejski, kwesty wociask i ydowsk: wszystko

to miao by rozwinite w statutach organicznych, jedno

po drugiem, systematycznie, wedug jednolitego planu.

Przed wszystkiem innem, sza rzecz najdoniolejsza: dwie

zasadnicze rkojmie swobód konstytucyjnych i narodowych,

ubezpieczenie wolnoci osobistej i porczonej wolnoci

druku, z ustaleniem prawide, wystarczajcych dla bezpie-

czestwa pastwa, dla skutecznej obrony pierwszego arty-

kuu konstytucyi o nietykalnej, wieczystej unii Królestwa

i Cesarstwa. Do tego zmierza cay projekt reformy. Je-

eli Rzd przestanie by tem wniezdrowem ciaem, równie

niezdolnem uczyni co dobrego jak ze paraliowa;«

jeli cise przepisy ustawy stan na stray osobistej wol-

noci i wykorzenia system policyjnych rzdów; jeli w ra-

mach zreformowanej administracyi nie bdzie miejsca dla

samowoli i uzurpacyi Komisarza J. C. Moci — Lubecki

rczy, e dokonana reforma ubezpieczy skuteczniej nie-

rozerwalno unii z Cesarstwem od wszelkich cienie
swobody druku i osobistej wolnoci.

Ksi-Minister mao mia zaufania do wszelkiej ko-

legialnoci, do traktowania rzeczy w ))komisyach« i »de-

putacyachcc. Gdy wskrzesi w czerwcu 1830 plan swoich

reform, w mgnieniu oka zaprzg do pracy jednego urz-

dnika, w którym spostrzega dosy energii, bystroci i do-

brej woli, aby szybko podoa rozlegemu zadaniu. Inna rzecz

da mu, ile potrzeba, si pomocniczych: na to nie szcz-

dzi kosztów. Byle utrzyma jednolity plan pracy, pod

swojem okiem; byle rzecz nie ugrzza w jaowoci prze-

wlekych rozpraw, gdzie wmio wasna«, gdzie ch popisu

»kandydatów na teki ministeryalne* moga przewlecj w nie-
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skoczono. Czas nagli, a jak nagli, o tern i sam Lu-

becki nie mia pojcia, gdy w padzierniku 1830 wyje-

dnywa u ))Króla« potrzebny kredyt na siy pomocnicze

dla Wonickiego. On to bowiem, Micha Wonicki, od nie-

dawna kasztelan, Dyrektor Jeneralny w ministeryum Spra-

wiedliwoci, jeden z najwybitniejszych w kraju prawni-

ków, mia powierzon sobie prac nad rozwiniciem pro-

jektów Lubeckiego. Ministrowie milczeli, pomni Quos ego,

z ust gniewnego Jowisza...

W poowie listopada Lubecki doniós Sekretarzowi

Stanu, e Wonicki bdzie gotów przed Nowym Rokiem ^^j.

By przekonany, e ta reforma utrwali konstytucy, bo

))ubezpieczy jej wykonanie, dotd iluzorycznea. Wspomina
o tem w licie z 5 stycznia, w którym donosi Czartory-

skiemu o niepomylnym skutku swej misyi do Petersburga,

od Dyktatora i powstaczego Rzdu. Z boleci pisa: „Dzi
wszystko zakwestyonowane, Vimpatience de la jeunesse

a tout remis en guestiona — tak koczy si brulion listu.

Remis en uestion.. . Tylko! Taki by Lubeckiego opty-

nizm! Czy podobnem zudzeniem byy moe nadzieje i co

do zbawczych skutków zamierzonej reformy? Historya mil-

czy; równo w miesic po dacie listu Dybicz przeszed granic

a po siedmiu tygodniach laa si krew pod Grochowem.

Nowosilcow przebywa w Wilnie; tam zaskoczya go noc

belwederska. Raczej—nie zaskoczya; sam to raz wyzna,
w cigu powstania, na obiedzie u wileskiego gubernatora,

nie uwaajc, wród obfitych libacyi, e przy stole by
Polak, który sysza i potomnoci przekaza wyznanie Se-

natora ^^).

»Na dwa dni przed wybuchem powstania — opo-

wiada Komisarz J. C. Moci — dziwi mi si W. Ks. Kon-

stanty, e jestem tak spokojny i e jak zwykle przecha-

dzam si po miecie. Odpowiedziaem mu na to, e niema

jeszcze dla mnie adnego niebezpieczestwa, poniewa wiem
dokadnie, którego dnia i o której godzinie nastpi wy-

buch — je Gonnais le jour et Vheure du mouvemenU.
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Lubecki nie zna tego wyznania, nie nnóg w swym me-

moryale o przyczynach powstania odwoa si do sów
Senatora; twierdzi tylko, e bez Nowosilcowa nie byoby
powstania. I mia prawo to twierdzi wobec Cesarza Mi-

koaja, wiksze prawo nili ktokolwiek, z wyjtkienn chyba

Stefana Grabowskiego. On i Grabowski napróno po tyle

razy odsaniali przed Mikoajem podziemn, skryt robo-

t Nowosilcowa. Tyle sprawili, e o niej wiedzia i Cesarz

i ))prawdziwi, rozumni przyjaciele Cesarza«; wiadkiem
Benkendorff. Wicej wiedzieli; wiedzieli, co ))trzeba

zrobi« 5'^). Nie mogli; »oddalenie Nowosilcowa« szo
w odwok z dnia na dzie, z roku na rok...

Senator czu, co go czeka. Wida to z zapisek Bajko-

wa: Uhumiliation du Senateur est a son comble^ et U a
heau se retrancher dans sa philosophie. Son attitude id

est pnible. Je faits des projes vagues sur ma carriere

a venir et ferai tout au monde, pour me tirer dHci..P).

Bajkow by praw rk Nowosilcowa; rozglda si za-

wczasu, jak uciec z toncego okrtu, równo dwa lata przed

dniem detronizacyi »króla Mikoaja* I konsul pruski, stary,

serdeczny przyjaciel Senatora, raportowa sucho, ozible:

Mehrere Umstdnde lassen mit Grund vermuten^ dass Herr

von Nowassilzoff seinen Posten ais kais. Commlssarius im
Kónigreich Polen verlieren wird^^). Nie wystarczaa mu
>ifilozofia«; jeden by tylko pewny ratunek: to^ o czem tak

doskonae mia informacye, wyjedajc z Warszawy pod

koniec listopada 1830, znajc ))dzie i godzin...

«

Bez niego nie byoby powstania; bez powstania — nie

byoby Nowosilcowa. Wygra; w nagrod zosta hrabi, pre-

zesem Rady Pastwa i Komitetu ministrów. Wysoka bya
stawka, jak we wszystkich hazardach wfilarów tronu«. Oni

bez tego nie rozumieli ycia; wadza lub zsyka — to wie-

czna stawka owych namitnych graczów przy zielonym

stoliku publicznych interesów.

Dwa bieguny hazardu zajrzay sobie w oczy: jeden

z dewiz Wtadza lub Sybir, drugi z hasem Za nasza
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wolno i wasz... A w porodku sta czowiek, który nie

zna iazardu; rachowa, udzi si, mówi: Polsce trzeba

trzech rzeczy, owiaty, zamonoci i — fabryk broni.

Nie na to chyba, eby paasze i karabiny z krajowych

fabryk byszczay — na Saskim Placu. »Faworyt Mikoaja«

— tak nazywaa Ksicia-Ministra Ksina owicka— to we-

dle Mochnackiego, »najzrcznijszy czowiek w Polsce, ale

zarazem uparty w swoim systemie^ który zalea na tern,

eby dobro kraju naszego caego opiera na najcilej-

szym zwizku z Cesarstwem)) — wedug Komiana czo-

wiek »o polskiem moe sercu lecz o moskiewskiej gowiea
— zawsze i wszdzie optymista do szpiku koci. A on

jeden podobno ze wszystkich czonków Rzdu, mia przed

oczyma perspektyw Grochowa, Ostroki.

Czterdzieci lat mijao, jak haso Skarb i wojsko^ spó-

nione haso, brzmiao gono na Wielkim Sejmie — prze-

brzmiao pustym frazesem. Rok 1792 zaskoczy Polsk bez

broni i bez pienidzy. Noc belwederska zastaa j bez

fabryk broni; dla nowych puków, dla pitych batalionów

zabrako szabel i karabinów, ale w kasach rzdowych na-

gromadzi si zapas 34 milionów. Bez tych milionów, po

pierwszem starciu przyszoby zoy bro.

W cigu ubiegych czterdziestu lat—onierz polski wy-

walczy sobie, polskiemu imieniu chwa, Polsce zdoby
byt polityczny w Królestwie Kongresowem, zawizek
Polski w dawnych granicach; wywalczy to wszystko cu-

dz, wypoyczon broni—na wasn nie byo rodków.
Przez dziewi ostatnich lat wisia miecz Damoklesa nad

t zdobycz. Nikt tyle nie uczyni, by cios miecza odwró-

ci, co dwaj dawni onierze, praporszczyk Suworowa
i pukownik Kociuszki: Lubecki i Grabowski. Nikt tak

mnie nie walczy o byt Królestwa, z takim wysikiem,

by utrzyma ów system^ w który obaj wierzyli. Widzieli

jasno, jak bolesn parody tego systemu by ówczesny

stan rzeczy. Ta wiadomo nie zachwiaa w nich wiary,

bya im tylko bodcem w ciernistej pracy nad podwi-
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gniciem kraju, nad przysporzeniem si i zasobów. Wyry-
wali Królestwo ze szponów Nowosilcowa, nie tracc

do ostatka nadziei, e te fabryki broni, o których Lu-

becki marzy, bd stay na stray jego systemu, poskro-

mi dze stoecznej oligarchii.

Stefan Grabowski zapracowa jedynie na zapomnienie

w sdzie potomnych; najwiksza dotd nagroda, jakiej do-

czeka si w nim Lubecki, to sowa Barzykowskiego, po-

wtarzane w rónych waryantach: Zagadkowy, tajemni-

czy m...
Dla wspóczesnych musia by zagadkowym, wicej

jeszcze dla pokolenia, które wyroso pod znakiem Emigra-

cyi. Nim na powstaczych sztandarach zabyso haso 1831

roku, on dawno walczy, bez broni w rku, za nasz i za

ich wolno^ ze spokojem sumienia i z przewiadczeniem,

e suy wiernie Ojczynie i Królowi., e Polsce suy
a dziaa take dla dobra Rosyi i jej Cesarza. Widzia
w jej herbie »smoka «, w którego piersi zamierza si na-

próno ostrzem elaza niebiaski jedziec; on pierwszy

u nas walczy do upadego z niepokonanym nigdy potwo-

Tem, wrogiem obu narodów.



PRZYPISKI.

Do pierwszego rozdziau.

1) Kronika Litewska (t. z. »Kronika Bychowcaa, Wilno 1846)

str. 36.

2) JlK)6aBCKiH, OójiacTHoe p,'kjieme m McTHoe npaBJieHie JIhtobcko-

PyccKaro rocy^apcTsa ko BpeMenn H8;i,aHia nepsaro .TiHTOBCKaro CTaTjTa

(MocKBa 1892) 214, 253; Archiwum ks. Sanguszków I, Nr. 139, 140;

Boniecki: Poczet rodów w W. X. Litewskiem w XV i XVI w. 166.

3) Ob. »Wywód staroytnej familii ksit Druckih-Lubeckich

herbu Druck«, t. j. urzdowy dekret wywodowy Deputacyi Szlache-

ckiej gubernii miskiej z 16 padziernika 1830, (Zychliski: Zota
ksiga szlachty polskiej, Rocznik XXIV, 68—91). W dekrecie tym
przytoczono liczne dokumenta rodzinne, poczwszy od przywileju

Kazimierza Jagielloczyka z 2 padziernika 1484. Obok tego dekretu

korzystaem z inwentarza archiwum rodzinnego ks. Druckich-Lube-

ckich, sporzdzonego na pocztku XIX wieku, a znajdujcego si
w posiadaniu ks. Wadysawa Druckiego-Lubeckiego w Szczuczynie

(Tabella papierów w fascykuach Janie Owieconych Xit Dru-

ckich Lubeckich, Konsyliarzów Stanu, znayduicych si w roku 1808

sporzdzona). Pohost, od drugiej poowy XVII wieku gówne gniazdo

ks. Druckich-Lubeckich w Piszczynie, wszed w ich dom wskutek

maestwa Mikoaja Iwanowicza z kasztelank nowogródzk Stet-

kiewiczówn; Stetkiewiczom dosta si od Gorayskich, wskutek ma-
estwa Michaa tetkiewicza, kasztelana nowogrodzkiego z Kata-

rzyn Goraysk; w dom Gorayskich za wszed moc »prawa wie-

czysto-darowczego od X-t Janusza i Krzysztofa Radziwiów...
JJWW. Piotrowi i Krzysztofowi Gorayskim siostrzanom swoim da-

negoflt, w r. 1614. W posiadanie Pohostu weszli jednak Druccy-Lu-

beccy drog zajazdu, o co przez 100 lat okrgo toczy si proces

z Radziwiami, wszczty w r. 1668 przez Koniuszesfo W. X. L. Bo-

gusawa Radziwia. Mimo tego procesu dobra piskie byy wanie
od drugiej poowy XVII wieku gówn siedzib Druckich-Lubeckich,
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stali si ziemianami piskimi, nie zrywajc wzów, które nie prze-

staway ich czy z ziemi orszask.
4)Niesiecki: Horbarz (wyd. Bobrowioza) III. 4K)9.

5) Kojaowicz: »Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego* (wyd.

Piekosiskiego, Studya, rozprawy i materyay II. 1897) str. 46.

6) Wolff: Senatorowie i dygnitarze W. X. Litewskiego, 112.

7) >Wywód staroytnej familii ks. Druckich-Lubeckich« 1. c.

8) Wojciechowski: Powtórna elekcya Stanisawa Leszczy-
skiego w r. 1733 (Rocznik Akademii Umiejtnoci w Krakowie 1887).

9) Z przytoczonego powyej dekretu wywodowego z r. 1830

wida, e ju w r. 1808 wydano kasztelanicom dekret Deputacyi

wywodowej z uznaniem ksicego tytuu.

10) »Wywód staroytnej familii ks. Druckich-Lubeckicha 1. c. 86

przytacza akt sprzeday hrabstwa Lubawickiego pod dat 15 kwie-

tnia 1784.

11) Testament ks. Franciszka Druckiego-Lubeckiego z r. 1805

w Arch. szczucz. B/l.

12) Metryka ks. Xawerego Druckiego-Lubeckiego: 1778. 16 Be-

cembr. Filius Principis Francisci Drucki-Lubecki, Vexilliferi Pin-

scensis et Genovefae de Olizarow, Franciscus Xaverius, Thadeus,

Adamus, EuseMus. — Patrini: Alexander Skirmunt, Cameraritis

Pinscensis et Magdalena Wiszniewska, Judicissa Pinscensis. W urz-
dowym stanie suby X. X. D. L. podano jako rok jego wstpienia

do korpusu kadetów 1786; w papierach jego osobistych znajduje si

jednak dokadniejsza zapiska, widocznie wynotowana z aktów kor-

pusu, nastpujcej osnowy: Khhsb Kcasepin ^pyi^Kin JIioóenKiH, khasb

lepoHHMt ^pyi^Kin JlK)6ei],KiH, onpe/^-fejieHBi Bt Ka;i,eTu 1785 CeHTHÓpa 28,

BbinymeHBi Bt HnaoBCKin MyniKeTepcKiS nojiKt npanopmHKaMH 1797 Ho-

HÓpa 9. Arch. szczucz. A/46. O pobycie L. w korpusie kadetów ob.

(Bouuet) Esuisse historiue sur le P-ce Drucki Lubecki str. 2—5.

13) Szczegóy zaczerpnite z »Wywodu star. famihi ks. D.-L.t

1. c. 85. 86, gdzie cytowane s dokumenta.

14) Z listów Lubeckiego do ony podczas pobytu jego w Pe-

tersburgu w pierwszej poowie r. 1830 (Arch. szczucz. D/2).

15) Stan suby Ministra Lubeckiego (<t»opMyjiapHBiH CnncoKi,),

tame A/46. O kampanii woskiej ob. Bouuet 1. c. 6 nn.

16) Horsetzky: Kriegsgeschichtliche Uebersicht der wichtig-

sten Feldziige der letzten 100 Jahre (Wien 1898) str. 57, 59; Schniir-

Pepowski: Dzieje Legionów polskich (Kraków 1897) str. 161.

17) Ks. Hieronim Drucki-Lubecki, modszy brat Xawerego i ko-

lega z kadeckiego korpusu, odby równie kampani r. 1799 i otrzy-

ma take order w. Anny 3. klasy za bitw nad Trebbi, w r. 1800

awansowa z praporszczyka na porucznika, w r. 1802 za, a wic
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W niespena pótora roku po bracie, wystpi ze suby. Ob. »Wy-
wód staro. fam. ks. D. L.« 1. c. 90.

18) Wszystko oparte na papieraci rodzinnych i osobistych mi-

nistra Lubeckiego, zachowanych w Arch. szczucz. A/2, A/4;, A/44,

B/l— 6, C/l— 7, D/l, D/3, D/5 -8. Mam nadziej, e bd móg opra-

cowa ten wcale obfity a wdziczny materya jako przyczynek do

poznania stanu i pooenia Litwy na pocztku XIX wieku.

19) Wyjtkowy, niezmiernie cisy i serdeczny stosunek Lube-

ckiego do Wojciecha Pusowskiego i wpyw Pusowskiego na Lu-

beckiego w pierwszych szczególnie latach stwierdzony koresponden-

cj rodzinn. Póniej dwie córki Ministra wyszy za dwóch kuzy-

nów, synów Wojciecha Pusowskiego i Józefy z ks. Druckich-Lu-

beckich. Jakie na Litwie byo wyobraenie o wpywie Pusowskiego

na Lubeckiego, do jakiej nawet u nielicznych tam zreszt nieprzyjació

Lubeckiego dochodzio miesznoci, wiadczy rkopimienny wspó-
czesny pamitnik Józefa Karczewskiego (ur. 1781). Autor, który Lu-

beckiego nie lubi a dla Pusowskiego by z wielk adoracy, pisze:

»Lubecki mao mia wasnych zdolnoci, y radami Pusowskiego,

szwagra, jego ony a siostry swojej i drugiej siostry Scypionowej,

jak tego nieraz byem oczywistym wiadkiem. Po zgonie którego

nagle figurowa przesta (1), chybiwszy zwaszcza na delegacyi od

powstania warszawskiego «.

20) Kajet kaligraficzny Marysi Scypionówny, z rozmaitymi wier-

szami, take politycznej osnowy. Arch. szczucz. D/7.

21) Loret: Midzy Jena a Tyl (Warsz. 1902) str. 46, 118.

22) Tame str. 73.

23) R. Wilson: Brief remarks on the character and composi-

tion of the Russian army and a sketch of the campaigns in Poland

in the years 1806 and 1807 (London 1810) str. 66. Wilson, adjutant

kr. Jerzego III, wysany r. 1806 z jeneraem Hutchesonem w misyi

dyplomatycznej do Petersburga, odby kampani 1806/7, jako ochot-

nik pod dowództwem Benningsena.

Do drugiego rozdziau.

1) Ciekawe antecedencye delegacyi r. 1810 daj si do doka-
dnie wyjani na podstawie papierów Lubeckiego z czasów tej misyi;

wany zwaszcza list Lachnickiego z 23 wrzenia 1810, Arch. szczucz.

A/2-4.

2) W papierach Lubeckiego zachowaa si bardzo pouczajca
tabela z wykazem kursu rubli assygnacyjnych od r. 1790 do 1817,

z dodatkiem rubryk, wykazujcych ilo wydanych w kadym roku
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assygnat i redukcy kadej z tych sum na srebrn monet wedug
kadorocznego kursu. Podajemy tu cyfry z lat 1801—1817:

Lata: Liczba wydanych asygnat: Kurs: Redukcy na monet:

1801



DO II ROZDZIAU 433

korzystajc z przychylnego usposobienia obywatelstwa pod wpywem
coraz pewniejszych wiadomoci o pomylnych rezultatach jego misyi

do Petersburga. Rozstrzygna rzecz wiadomo o reskrypcie cesar-

skim z 24 grudnia 1811, z pomylnemi, ostatecznemi rezolucyami

w sprawie najwaniejszych postulatów gubernii, dotd jeszcze po-

zostajcych w zawieszeniu, gdy mniej wane byy pomylnie zaa-
twione. Wówczas ju daremne byy wysiki przeciwnej partyi, która

przeciw wyborowi Lubeckiego forsowaa do ostatniej chwili reelek-

cy dotychczasowego marszaka Pancerzyskiego. S w druku dwa
gówne przemówienia na sejmiku elekcyjnym, za Pancerzyskim
(Lachnickiego) i za Lubeckim (Stanisawa Ursyna Niemcewicza, b.

gub. marszaka). Niemcewicz zwraca si w swej mowie do samego
Pancerzyskiego, oddaje wygórowane pochway jego dawnym i pó-

niejszym zasugom (jako kolega z Sejmu Czteroletniego), pomidzy
zasugami temi uwydatnia szczególnie wiee a drogocenne zdoby-

cze delegacyi do Tronu, za jego marszakowstwa wyprawionej do

Petersburga, poczem uderza w jdro rzeczy: »Gdy wieniec sawy
rk X-cia Jmci Lubeckiego uwity Tobie si sprawiedliwie naley,

e za Twego urzdowania spenione s dania szlachty gubernii

grodzieskiej, Ty wic winien jeste tak nas prowadzi, aeby po-

sunwszy X-cia Lubeckiego na wyszy stopie nad ten, któren dzi
posiada, da mu wicej ochoty, wicej zrcznoci do kierowania

prób dalszych, na których nam wiele zaley*.

11) Por. Ogiski: Memoires III, 45. Wanie podczas korekty

tego arkusza przypisków doszed mnie ostatni zeszyt Biblioteki War-
szawskiej (grudzie 1906) z cenn rozpraw p. J. Iwaszkiewicza:
»Litwa w przededniu wielkiej wojny* (str. 417—465). Autor zajmuje

odmienne stanowisko w ocenianiu sytuacyi roku 1811 i 1812; co do

mnie, musz tu poprzesta jedynie na tem, co wyraziem na str. 431,

przyp. 18 i str. 435 przyp. 14.

12) Memoires du Prince Adam Czartoryski II, 248
;
pierwszy list

Aleksandra w tym przedmiocie, z 26 grudnia 1810 st. st., by odpo-

wiedzi na podanie Czartoryskiego o dymisy, ob. wyej przyp. 7.

13) Por. Ogiski, 1. c. tom I i II, oraz przedmow do tomu
III, 3—16.

14) Tame III, 35 nn. Lubeckiemu towarzyszy przez cay czas

pobytu w Petersburgu modszy przyjaciel i daleki kuzyn, Kazimierz

Plater. Mieszkali razem. Kad poczt, odchodzc do Wilna, Lubecki

pisa list do domu, Plater za docza dziennik z ostatnich dni.

Z tych doczanych kartek da si zoy zupenie niemal kompletny

dziennik pobytu Lubeckiego w Petersburgu, z bardzo nieznacznemi

lukami. Nieoceniony to materya do kontroli i uzupenienia III tomu
pamitników Ogiskiego. Kontrola wypada w ogóle na korzy wia-

St. Smolka. 28
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rygodnoci i cisoci wspomnie Ogiskiego. Drobne pomyki (np.

synny pierwszy obiad Ogiskiego u Cesarza 12/24 nie za 13/25

kwietnia) uwydatniaj tylko dokadno pamitnika. Na tych dwóch
ródach oparte niniejsze przedstawienie rzeczy, dane tu jedynie

w najogólniejszym rysie; pragnbym opracowa w sposób wyczer-

pujcy ten wany przedmiot w osobnej monografii. Osobn tek
stanowi te w archiwum szczuczyskiem papiery Lubeckiego z r.

1812 (A/5). Korzystam z nich tu, nie cytujc poszczególnych doku-

mentów. Pierwszorzdnego znaczenia materya do tego przedmiotu

znajduje si w licie Ludwika Platera do ks. Adama Czartoryskiego

z 23 padziernika 1811 (Arch. Czart., rps. Nr. 5511; 12 stron In 4-o

bitego pisma).

15) Proklamacya ta bya moe ju wczeniej przygotowana,

ostateczn jednak posta (tak, w jakiej j zachoway papiery Lu-

beckiego) przybraa prawdopodobnie w ostatnich dniach pobytu

Aleksandra w Wilnie; bya niezawodnie w zwizku z ówczesnemi

usiowaniami zjednania ks. Józefa dla Aleksandra i sprawy odbudo-

wania Polski pod jego berem, por. Askenazy, »Ks. Józef Poniatow-

ski« (1904) str. 207, S09. Przeciw temu przemawia na pozór wyrany
zwrot do Konfederacyi Generalnej warszawskiej , zawizanej 28 czerwca,

kiedy Aleksander od 3 dni ju musia opuci Wilno. Raczej jednak

bybym skonnym przypuszcza, e o zamierzonej w Warszawie kon-

federacyi wiedziano w Wilnie ju na dni kilka przed faktycznem

jej zawizaniem na Sejmie, i e wobec tego projekt proklamacyi

liczy si ju z faktem konfederacyi warszawskiej, anieli, e taki

projekt móg by uoony w pierwszych dniach lipca, wród cofania

si gównej kwatery. Odliczajc bowiem co najmniej kilka dni, za-

nim po 28 czerwca wiadomo o zawizaniu konfederacyi moga
doj do otoczenia Aleksandra, przyszoby przypuci , e jeszcze

w obozie pod Dryss polskie otoczenie Cesarza nie porzucao na-

dziei odbudowania Polski pod jego berem. Moe w projekcie tej

proklamacyi spoytkowano tekst francuski, uoony na yczenie

Aleksandra przez hr. de Maistre, por. Iwaszkiewicz 1. c. 461.

16) Por. niHJiB^i.ept, Hmh. AjieKcaH/i;pTE. IlepBfciS, III, 82, 85,

17) Wszystkie powysze szczegóy zaczerpnite z papierów Lu-

beckiego (Arch. szczucz. A/5); ob. wyej przyp. 14.

Do trzeciego rozdziau.

1) Jako gubernialny marszaek, Lubecki, wnet po powrocie na

Litw, otrzyma rozkaz peni zarazem tymczasowo obowizki cy-

wilnego gubernatora grodzieskiego, zapewne tylko do czasu zreor-

ganizowania wadz w kraju, który Rosya, po ustpieniu francuskich
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wojsk, obejmowaa na nowo w posiadanie. ^opMy^apnun CnncoK-B

I. c. zamieszcza o tej przelotnej funkcyi abckiego nastpujc
wzmiank : Ilpn namecTBin HenpiaTejia, 14 nncjia Iiona 1812 ro;i;a, y^a^act

BO BHyTpB Poccin, HMaHHMM'B yKaaoM-B 23 AsrycTa npHHHC^eH'B kte. Mh-
HHCTepcTBy nojinii,iH, a no HarnaniH HenpiflTejia n3'B npe/ij-fe^ofirb Hainnx'B,

TaKOBiMSKe BBicoHanniHMt ynasoMt 19 ^eKa6pa oópaieHnb bi> rpo^HO

Kt npeacHHMt o6a3aHHOCTaMi> h TaMt no BOjr'fc HanajiCTBa BCTynHji'B bo

BpeMeHHoe HcnpaB^eaie /i;ojmcHOCTH rpaac;i;aHCKaro PydepnaTopa, 1813,

FeHBapa 13. Powierzenie tej funkcyi, bezporednio po opuszczeniu

kraju przez wojska nieprzyjacielskie, wiadczy wprawdzie o wyjt-
kowem zaufaniu »Naczalstwa« do marszaka, którego Cesarz w osta-

tnich czasach tak odznacza; musiao jednak by wyjtkowo cikie
pooenie marszaka, penicego tymczasowo obowizki cywilnego

gubernatora, wobec jeneraów przechodzcych z wojskami przez

Litw, po szturmie Smoleska i spaleniu Moskwy; por. wyej str. 38

i 53 nn., oraz (Bouuet) Esuisse 1. c. 14.

2) ^opMy^apHMH CnHC0K'B: Bt c^-feflCTBie EMCOHanmaro IIoBejieHia

ójpj^m BBi3BaH'B B'B rjiaBHyio KBapTHpy Ero HMnepaTopcKaro BejinnecTBa,

BKrcoHaHnie onpe/i,'fe.7ieH'B HJieHOM'B BepxoBHaro BpeMennaro CoB-feTa Fep-

u;orcTBa BapmascKaro, n BCTynH^'B Bt ynpaBjieHie MHHHcrepcTBOMTb Bny-

TpeHHHX'B -hjn> Toro3KTb repii,orcTBa.

3) Z listów Lubeckiego do ony, z Petersburga, 27 stycznia i 13

lutego 1832 (Arch. szczucz. D/2).

4) Mochnacki: Powstanie narodu polskiego (Pary 1834)

II, 251.

5) Z listów Ministra Sekretarza Stanu Grabowskiego do Lubec-

kiego (Arch. szczucz. A/27).

6) Ciekawe uwagi Lubeckiego o perspektywach handu z Chi-

nami, w korespondencyi z Grabowskim, zwaszcza LG. 16 maja 1823,

por. wyej str. 200, 207 nn.

7) W papierach Lubeckiego zachowaa si niezmiernie ciekawa

zapiska, zawierajca uzasadnienie trzech punktów, na podstawie któ-

rych naleaoby prowadzi rokowania z ks. Józefem; zapiska nie-

datowana, odnosi si niezawodnie do r. 1813, do pobytu Aleksandra

w Kaliszu; s niejakie wskazówki, e podobno wanie Lubecki zre-

dagowa t zapisk, w powrocie z gównej kwatery w Kaliszu, w marcu
1813. O sytuacyi ówczesnej i nacisku, jaki wywierano na ks. Józefa,

ob. Askenazy, Ksi Józef Poniatowski, str. 221 nn., 314. Czytel-

nik sam zechce osdzi, o ile s uzasadniene uwagi prof. Askena-

zego o charakterze Lubeckiego z powodu jego zachowania si
w r. 1812 i 1813 (Kwartalnik historyczny z r. 1906, XX. 501 nn.).

Moe niektóre szczegóy, przytoczone w II i III rozdz. niniejszej
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ksiki, zaczerpane z papierów Lubeckiego, przyczyni si do usta-

lenia sdu o tym przedmiocie.

8) Do obfity materyaf do czasów udziau Lubeckiego w Radzie

Najwyszej X. W. 181H—1815, znajduje si w wspóczesnej kores-

pondencyi rodzinnej i prywatnej oraz w fascykule zawierajcym
publiczne papiery z czasów jego urzdowania w R. N. (Arch. szczucz.

A/6, 8. A/4:4, D/l, 3, 5, 6). Gdzie nie przytaczam innych róde w ciia-

rakterystyce tych kilku lat, czerpi wanie z tych papierów; szczegó-

owe cytaty byyby chyba zbyteczne w tak pobienym szkicu.

9) Tak cyfr podaje sam Lubecki w licie do Grabowskiego

z 29 marca 1823, piszc o czasach Najwyszej Rady X. W., Arch.

szczucz. A/24:.

10) Mmoires du Prince Adam Czartoryski et correspondance

avec TEmpereur Alexandre, II, 327.

11) Tame II, 309, 315, 317, 319, 327.

12) Z pamitników Dra Józefa Franka, profesora Uniwersytetu

wileskiego; ustp o przejedzie przez Warszaw w sierpniu 1813,

w powrocie z zagranicy, dokd Frank uda si po wybuchu wojny
1812. Rkopis pamitnika w posiadaniu wileskiego Towarzystwa
Lekarskiego, kopia w Bibliotece Jagielloskiej, streszczenie M. Ho-

molickiego w pimie »Na Dzi« (Kraków 1872) I— III.

13) no.raoe Coópanie 3aK0H0B'B Pocc. HMnepin t. XXXI, Nr. 25.289.

U) Tame Nr. 25.293, 25.482.

X 15) Tame Nr. 25.416
;
por. równie Nr. 25.470, 25.481.

^ 16) Tame Nr. 25533.

17) Memoires du Prince A. Czartoryski, II. 311.

18) <l>opMyjiHpHM& CnHCOK'B I IIo B03CTaH0B.3eHiH U^apcTBa nojiBCKaro,

BceMHJiocTHBiHme oóJieneHrb, Meac;i;y npoHHMH, bte> sBaHie I^apcKaro Haarfe-

cTHHKa, 1813, Man 8. Instalacya Rzdu Tymczasowego odbya si 13

czerwca; powysza data 8 maja jest dat st. st. i oznacza 20 maja.

Ob. Boj asiski: Rzdy tymczasowe w Królestwie Polskiem (War-

szawa 1902) str. 19.

19) B o j a s i s k i 1. c. zwaszcza za str. 26 nn., 36 nn., 53 nn., 137

nn., 141. W papierach Lubeckiego zachowa si wcale obfity materya

do historyi tych kilku miesicy, uatwiajcy rozpoznanie osobistego

udziau Lubeckiego w pracach Rzdu Tymczasowego, a zoony
obecnie w sporej tece A/8 Arch. szczucz.

20) Por. Pamitniki Kajetana Komiana III. (Kraków 1865)

str. 124 nn.

21) Mmoires du Prince A. Czartoryski, I, 223.

22) <l»opMyjiapHtiH CnHCOKt: B-b Harpa;i;y OTJiH^Haro ycepflia k'b

cjiyacó-fe BceMHJiocTHB-J^Hnie nojKajroBant BTb ^-ftcTBHTe.aBHie CTaTCKie

COB-feTHHKH.
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23) Tame : Btophhho Haópanib saonno ^bophhckhmi. Fpo/i.HeHCKHM-B

FyóepHCKHWB lIpe^BO/^HTejieM^B onaro 17 FenBapn 1815 ro;i;a, ho bt. ;^oji-

HCHOCTB ciio He BCTynB^T. uo Haxoac;i,eHiH) na cjiyacót b'b repii;orcTB'fe

BapniaBCKOMt.

24) Tame: To BBe/nenin b'b U^apcTB- IIo^bckomi. Haii,ioHajii.Haro

npaBHTe^BCTBa ompeji^-hjieHrb rpoflHeHCKHM'B Fpaac/i.aHCKHMT) FyóepHaTopoM-B,

1816, flHBapa 22, t. j. 3 lutego.

25) niHJiB/^ep^B, Hmh. UmKOjiah HepBBiH I. 386. V
26) <l>opMy^apHBiS CnncoKi.: nepeM'feineH'B hs-b Fpo^^HencKOH bt. Bh-

jiencKjio ryóepHiK) FpasK/j.ancKHM-B FyóepnaTopoMT., 1816, Iioaa 20. B-b ciio

nocji-fe^HiOK) ;i,ojiacHOCTB He BCTynHJiT., óypjHu 3aHHT'B B'B BapniaB-fe ocoóu-

MH BBicoHafimHMH nopyHeniaMH.

27) W papierach Lubeckiego zachowao si kilka wanych li-

stów Platera-Zyberga z czasów jego urzdowania wicegubernator-

skiego w Wilnie 1816—1818; w kadym licie wyraone oczekiwanie,

e Lubecki niebawem obejmie czynnoci gubernatora, i zapewnienia?

e Plater-Zyberg tylko w tej nadziei pozostaje na stanowisku. Arch.

SZCZUCZ. A14:4:.

28) Pamitniki Kajetana Komiana III (Kraków 1865) str. 71.

29) IIlH^B/i,ep'B, Hmh. HHKo^an UepBiH, I. str. 533 n., prz. 453

por. tame inne ciekawe ustpy z korespondenoyi Mikoaja z Kon-
stantym w tym przedmiocie, a zwaszcza przyp. 450 i 455.

30) Listy Lubeckiego do ks. Adama Czartoryskiego z 24 czerwca

i 5 wrzenia 1817 (Arch. Czartoryskich). Ciekawe s te z tego czasu

listy J. U. Niemcewicza do Czartoryskiego o nadziejach poczenia
Litwy z Królestwem, Arch. Czart. Nr. 5447.

31) Pamitniki Kajetana Komiana II. (Pozna 1858) str. 427.

32) Pamitnik Andrzeja Przyagowskiego (Pamitniki polskie

wydane przez Xaw. Bronikowskiego, Pary 1844, L 80); por. równie
tame inne ciekawe szczegóy o pogoskach, które naówczas kryy
na Litwie, a które podawano sobie skwapliwie, jako zapowied ry-

chego poczenia z Królestwem, np. o rychem wprowadzeniu
tmusztry polskiej « w korpusie litewskim itp.

33) List Starociny Scypionowej do ks. Lubeckiej z 11 czerwca

1817, Arch. szczucz. D/4.

34) List jen. Rimskiego-Korsakowa do Lubeckiego z 14 czerwca

1816, tame A/44. Pobieny ten szkic pooenia Litwy po wiede-
skim kongresie oparty na cennych materyaach, które zebraem do

tego niemal zupenie dotd nietknitego przedmiotu, a które spo-

dziewam si równie osobno opracowa.
35) Uchwaa Zgromadzenia Szlacheckiego gubernii wileskiej

z 17 grudnia 1817, w Archiwum urzdu marszakowskiego gub. wil;

(Dezyderya gubernii wileskiej 1817); por. Br. Zaleski, Zniesienie pod-
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dastwa na Litwie, Rocznik Towarzystwa hist. lit. w Paryu 1867,

str. 320.

36) Pismo urzdowe llimskiego-Korsakowa do Lubeckiego z 8

maja (st. st.) 1818 oraz zaczona w niem kopia pisma Aleksandra I

do Rimskiego-Korsakowa o »wygaworach« za ostatnie szlacheckie

wybory w Wilnie dd. Warszawa 17 kwietnia (st. st.) 1818 (Arch,

szczucz. A/2). Tame A/M bardzo ciekawe o tej sprawie listy wice-

gubernatora Platera-Zyberga do Lubeckiego z 23 lutego i 1 marca

(st. st.) 1818, pisane niebawem po wyjedzie Lubeckiego z Wilna.

37) Ob. list Lubeckiego do Ogiskiego o sprawie wociaskiej
na Litwie, odczytany przez Ogiskiego Aleksandrowi 27 stycznia

1812 (Ogiski, M6moires IIL 116—120, brulion w arch. szczucz. A/5).

Lubecki sam wówczas znajdowa si w Petersburgu, bawic tam bez

przerwy od roku, list ten wic nie by widocznie niczem innem

jak ubranym w t form memoryaem, przeznaczonym do odczy-

tania Cesarzowi.

Do czwartego rozdziau.

1) W papierach Lubeckiego, po niedawnem ich uporzdkowaniu,
akta odnoszce si do czynnoci Komisyi Trilateralnej i do póniej-

szych negocyacyj likwidacyjnych, zawarte s w 7 sporych tekach

A/9— 15. Gdzie w tym rozdziale innych róde nie cytuj, rzecz

oparta jest na tych aktach; szczegóowe cytaty wydaj mi si zby-

teczne wobec pobienoci tego szkicU; którego przedmiot wymaga
bezwarunkowo dokadnego opracowania. Penomocnictwo dla ko-

misarzy: Lubeckiego, Ostrowskiego, Dembczyskiego, Woyczyskiego
i Czyewskiego (bez odwoania si do poprzedniego penomocnictwa
z r. 1815) wydane pod dat 8/20 kwietnia 1816; póniejsza data wy-
mieniona w »Formularnym Spisku «: BicoHaHraeHa8HaHeH'B co cTopoHM

HMnepiH PoccmcKOH h I^apcTsa IIojiBCKaro rjiaBHBiM''b KoMMHccapoMi,

JlHKBH;i,ai;iOHHOH KomMHCCIh OTt TpeXTE> ^BOpOBt B'B C^i^CTBie TpaKTaTOBt

B-B BapmaB-fe y^peac^enHOH 1816 Iio^a 8. Czy moe pomimo wydanego
ju d. 8/20 kwietnia penomocnictwa, wobec wzbraniania si Lu-

beckiego (ob. wyej str. 63 przyp.), rzecz pozostawaa w zawiesze-

niu przez cae dwa miesice? W kadym razie Lubecki pozosta

w Grodnie na stanowisku gubernatora do pierwszych dni sierpnia.

Kopi penomocnictwa otrzyma za porednictwem Zajczka, wraz

z listem jego z 12 maja, na który odpowiedzia: »Z powodu nieotrzy-

manych jeszcze od wadz rosyjskich rozkazów zdania gubernii,

z onej oddali si nie mog*. Z Warszawy nalegano; 9/21 czerwca

pisa Minister Sekr. St. do Lubeckiego: »Podróe cesarskie na wie,
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wyjazd W. Ks. Anny sprawiy, e ju trzeci tydzie nie widziaem

Cesarza. Prosiem hrabiów Nesselrode i Capodistria, aby, jeeli wprzód

zobacz Cesarza, chcieli mu przypomnie nago wyjazdu W. X.

Mci do Warszawy. Tymczasem, podug wiadomoci, jakie stamtd
odbieram, czuj tam coraz bardziej potrzeb Jego przytomnoci.

Szczególniej tam ma brudzi pan Knobloch, z którym nie mog
do koca trafi, ja za mam nadziej, e Ksi potrafi go przywie
do rozumu«. Przed samym 15 sierpnia Lubecki przyby wreszcie do

Warszawy, jak wiadczy czuy list powitalny Knoblocha, dawnego
znajomego z czasów Najwyszej Rady X. W., z 13 sierpnia, oraz

pismo Namiestnika z 15 sierpnia, wystosowane do L. jakby na

pierwsz wiadomo o jego przyjedzie.

2) Tekst traktatów drukowany wiele razy, take D'Angeberg,

Recueil des traites et conventions concernant la Pologne 652—675.

H) Askenazy, Dwa stulecia (1901) str. H69.

4) Pod dat 18 listopada 1815 Aleksander wyda dwa równo-

brzmice penomocnictwa: jedno dla Radcy Stanu Michaa Demb-
czyskiego, drugie dla Radcy Stanu Staszyca i jego kolegów; Demb-
czyski by rosyjskim Radc Stanu, ob. Nowy kalendarzyk polityczny

na rok 1819, str. 125.

5) Wedug Kajetana Komiana (Pamitniki II!. 105, 282 nn.)

nieprzyja Nowosilcowa z Lubeckim datowaa z czasów kolee-
stwa w Radzie Najwyszej X. W. i Rzdu Tymczasowego K. P.

1813—1815; Nowosilcow mia to sobie jakoby za ujm, kolegowa
z b. podporucznikiem {!), podkpiwa (wbrew oczywistej prawdzie)

z jego jakoby niezaszczytnej suby w kampaniach r. 1805 i 1807 (!!),

intrygowa w r. 1815 przeciw odznaczeniu Lubeckiego orderem Ora
Biaego, co ostatecznie nieprzyja^- t zaostrzyo. Wobec tego nie

od rzeczy bdzie stwierdzi, e w korespondencyi rodzinnej Lubeckiego

przed rokiem 1821 nie spotkaem adnych ladów tej nieprzyjani,

jakkolwiek znajdowaem w niej do liczne wzmianki o Nowosilco-

wie; raczej monaby wnosi z tych wzmianek, e Lubecki a do

czasów swojego ministerstwa liczy - niezawodnie mylnie — nawet
na yczliwo Nowosilcowa, nie poznawszy si jeszcze na nim, jak

tylu innych. Por. w drugiej czci: »Lubecki i Nowosilcowa. Co do

sprawy orderu Ora Biaego po ustpieniu Rzdu Tymczasowego,
wzmianka Komiana o intrygach Nowosilcowa ma wszelkie cechy

prawdopodobiestwa, jakkolwiek i to jest równie moliwe, e Lu-

becki o nich nie wiedzia i Nowosilcowa wówczas o nieprzyjazne

usposobienie nie podejrzywa. Byo to istotnie rzecz rac, e Lu-

becki po rozwizaniu Rzdu Tymczasowego nie otrzyma tego pol-

skiego orderu, który otrzymali inni tego Rzdu czonkowie (midzy
nimi i Nowosilcow), jakkolwiek przez 3 lata by najczynniejszym
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i najzaslueszym czonkiem dwu z kolei rzdów krajowych, otrzy-

ma za rosyjski order, stosunkowo nizki. Widoczne to uchybienie

naprawiono wkrótce po przybyciu Lubeckiego do Warszawy, 5 pa-
dziernika 1816. Ju 27 kwietnia za pisa Sobolewski do Lubeckiego,

w pierwszem zawiadomieniu o zamierzonem powoaniu do warsza-

wskiej komisyi likwidacyjnej: »Pan Nowosilcow komunikowa mi

dzieo X-cia o likwidacyi z administracy rosyjsk, które zyskao
pochwa cesarsk. Lubo przez wzgld, e nie jest zwyczajem udzie-

la razem dwóch orderów, Cesarz zawiesi ozdob Ora Biaego, za-

chowuje sobie atoli udzieli j X-ciu za now usug, do którtj Go
w Warszawie powoaa. Intryga Nowosilcowa przeciw polskiej
dekoracyi Lubeckiego w grudniu 1815 obok równoczesnego nadania

rosyjskiej dekoracyi, nie bya z pewnoci bez znaczenia. Mona
w niej chyba widzie niejak wskazówk—cho brak, co prawda, na to

pewnych dowodów — e Nowosilcow w grudniu 1815 stara si
zapobiec powoaniu Lubeckiego do nowego rzdu Królestwa Pol-

skiego, do którego wszed z czonków dawnego rzdu Wawrzecki,

w charakterze Ministra Sprawiedliwoci. Po tylu dowodach energii,

pracowitoci i biegoci w urzdowaniu na takiem stanowisku na-

czelnem, Lubecki, o tyle modszy od Wawrzeckiego, musia przecie

wydawa si szczególnie podan dla nowego rzdu akwizycy,
zwaszcza w tylu organizacyjnych robotach, czekajcych Królestwo

na pocztku jego istnienia, po tak czynnym udziel w pracach or-

ganizacyjnych, dokonanych w lecie r. 1815. Nowosilcow spodziewa

si widocznie, e Lubecki, po tak jaskrawym dowodzie niezasuo-

nej nieaski, usunie si z widowni publicznej i odda si wasnym
interesom, które tego rzeczywicie potrzeboway. Tymczasem po

kilku tygodniach nastpia nominacya Lubeckiego na gubernatora

grodzieskiego i natychmiast rozpoczy si starania o jego powo-

anie do Komisyi likwidacyjnej, z inicyatywy niby Zajczka a popie-

rane usilnie przez Nowosilcowa. Skoro Lubecki otrzyma i przyj,

wbrew oczekiwaniu Nowosilcowa, stanowisko urzdowe na Litwie,

Nowosilcow wola zapewnecign go do Warszawy. Wszak obecnie

udzia jego w czynnociach Komisyi likwidacyjnej, w charakterze

rosyjskiego Rzeczywistego Radcy Stanu, obok innych Radców Stanu,

nie dawa mu adnego wpywu na tok i kierunek rzdu w Króle-

stwie; by nawet po latach 181H— 1815 pewnego rodzaju capiis de-

minutio, zarazem za pozwala si spodziewa, e Lubecki »zamie

kark« na likwidacyi, a co najmniej najlepsze lata w niej zmarnuje.

Prof. Askenazy (Kwartalnik histor, 1906, XX, 511 nn.) mniema, e
Lubeckiego usunito od udziau w rzdzie Królestwa przez wzgld
na opini publiczn, która go uwaaa za oddanego Rosyi; podobno

jednak wicej wpyn na to Nowosilcow, ni opinia publiczna. I na
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to nie ma wprawdzie' dowodów, w oislem tego sowa znaczeniu,

ale wielkie prawdopodobiestwo przemawia za takiem pojmowaniem
rzeczy. Ignacy Sobolewski pisa 19 kwietnia 1816 do ks. Adama
Czartoryskiego (Arch. Czart, rps. Nr. 5515): » Lubo Cesarz wiele wa-
gi przywizywa, aby ks. Lubecki wszed jak najprdzej w sprawo-

wanie urzdu gubernatora grodzieskiego, wszelako na powszech-

ne mniemanie o uytecznoci powierzenia mu likwidacyi w War-
szawie, zdecydowa si nominowa go tam swoim komisarzem, pi-

saem wic stosownie do tej decyzyi do p. Nesselrode, aby niezwo-

cznie posa ks. Lubeckiemu zwyke penomocnictwo. Po dopenieniu

tej czynnoci, Cesarz zachowuje sobie nadgrodzi ks. Lubeckicgo

ozdob Ora Biaego. Idzie tylko o to, aby on tam by pobudzony

i zachcony do jej podjcia si a przez to znikn inne nieprzyzwo-

itoci teraniejszego skadu Komisyi, o których Ksie wspomina*...

W dalszym cigu tego samego listu, 27 kwietnia, pisze Sobolewski:

>Interes bajoski i likwidacyjny poszed tu, ile si da mogo, naj-

lepiej. Wiele nam w tem okazali dobrej woli pp. Capodistrias

i d'Oubril... Udaa si przytem i nominacya ks. Lubeckiego, przez

któr Dembczyski szkodliwym by przestaje*... Wida, ile tru-

dnoci byo do przeamania, eby wyjedna dla Lubeckiego urlop

i nominacya na czonka komisyi likwidacyjnej; rzecz ta zostaa

ostatecznie zdecydowana 19 kwietnia 1816 (por. przyp. 1)-, wówczas
chodzio ju tylko o to, eby on sam si zgodzi.

6) W raporcie z 3 kwietnia 1818 do cesarza Aleksandra, Lu-

becki przedstawi projekt instrukcyi dla komisarzy wszystkich trzech

Dworów, których przyjcie przez Dwór berliski i wiedeski nale-

aoby wyjedna w drodze dyplomatycznej, jeliby dalsze rokowa-

nia likwidacyjne miay by na nowo podjte; projekt ten oparty

jest wanie na zasadach, które Komisya Trilateralna warszawska

przyja midzy wrzeniem 1816 a marcem 1817, od których za ko-

misarze austryacki i pruski odstpili w marcu 1817. Przy tej spo-

sobnoci pisze Lubecki z naciskier: Je dois en outre prevenir Vo-

re Majeste que si Von jugeai utile de faire uelues changemens

A ce projet, on devra proceder avec la plus grand circonspection, car

fa\ pese chaue mot et la place de chague mo, et d'un seul trans-

pose ou modifie dependront, parfois, plusieurs millions en plus ou en

moins. Ce n'est pas^ certes, que les Commissaires de Votre Majeste

pensent a employer le plus leger deour, ce serait mai repondre

d Vos intenions^ mais fai traie avec les Commissaires autrichiens

et prussiens, je connais cette affaire d fond, et c'est sans contredit

Vune des plus importantes sous le rapport des finances qui puisse

ere soumise d Votre Majeste ... Si les Ministres de Votre Majeste

peuvent gagner ce point (Pacception du projet), on peut dire, dans
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Vacception famili^re de ce moi, que la fortun du Boyaume es faite.

II es cependant douteux que Von ohtient cet assentiment genera,

parceue l'Autriche et la Frusse son trop int4ress4es a discuter au
lieu de regler. W powyszym raporcie Lubecki wystawia opraco-

wane w niej zasady likwidacyi i ca w ogóle, w cigu roku 1816/7

dokonan prac, jako prac wspóln, zbiorow, swoj i polskich

swoich kolegów w Komisyi Trilateralnej. Tymczasem w rzeczywi-

stoci, od przybycia do Warszawy, w sierpniu 1816, Lubecki jako

• Pierwszy komisarz J. C. i Kr. Moci«, takie stanowisko zaj wo-
bec polskich kolegów, e istotnie on sam prowadzi rokowania

z obcymi komisarzami, posugujc si tylko wspópracownictwem
kolegów w zbieraniu potrzebnych dat i opracowaniu szczegóów,

tak e ich wspódziaaniem w niczem nie by krpowany, na ze-

wntrz za zrcznie zasania si zbiorow powag jednomylnie
dziaajcego i zbiorowem penomocnictwem wyposaonego ciaa.

Czyni to na zasadzie szczegóowej instrukcyi, któr wypracowa
sam zaraz po przybyciu do Warszawy a któr Namiestnik zatwier-

dzi w caej rozcigoci, mimo pewnego, zreszt do mikkiego
oporu innych komisarzy. Oprócz tego jednego, nieznacznego star-

cia na samym pocztku, nie byo te adnej scysyi midzy Lubeckim

a jego polskimi kolegami, którzy bez trudnoci poddali si jego prze-

wodnictwu, zniajcemu ich niejako do stanowiska urzdników biu-

rowych »Pierwszego komisarza*. Bya w tem take bez wtpienia

zasuga osobistego taktu Lubeckiego i jego uprzejmoci, w stosunku

do drugorzdnych wspópracowników, którym, jak zawsze, impono-

wa fenomenaln pracowitoci i bystroci w objciu zawiego
przedmiotu; niektórych wprost porywa swoim przykadem praco-

witoci, co i póniej, na stanowisku ministra Skarbu, uatwiao mu
zadanie. Obok piciu królewskich komisarzy, Lubecki mia do pomocy
w pracach hkwidacyjnych Hczny personal biurowy, zoony z 4 se-

kretarzy, 6 adiunktów, 4 kalkulatorów i piciu urzdników kance-

laryjnych; w ten sposób tylko móg, przy zdumiewajcej osobistej

pracowitoci i wydatnej pracy caego biura, opanowa w krótkim

czasie tak olbrzymi materya. Prócz tego istniao osobne biuro Ko-

misyi Trilateralnej (w której polska komisya likwidacyjna bya je-

dn z trzech stron interesowanych), zoone z sekretarza jeneralnego

Bacciarellego, archiwisty Kazimierza Brodziskiego (tak!), i jednego

sekretarza; i to biuro nie szczdzio Lubeckiemu wszelkiego rodzaju

uatwi eri.

7) Cesarz Aleksander wyjecha z Petersburga 5 marca 1818,

13 za marca przyby do Warszawy, ob. niH^t/iiep-B, Hmh. AjieKcaHflp-B

IlepBMH IV. 83; Lubecki za do koca lutego lub nawet do pierwszych

dni marca przebywa jeszcze w Wilnie, jak wida z korespodencyi
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W jego papierach. 1 lutego pisze pani Pusfowska z Wilna do ks.

Lubeckiej, e Xawery po odjedzie Nowosilcowa zabawi jeszcze

w Wilnie »tygodnie dwa mniej lub wicej*. Nowosilcow wyjecha
z Wilna 12 lutego; pani Pusowska, donoszc o tern, dodaje, e Xa-

wery chce prdko wyjecha, e pospieszy pewno na Wielkanoc

(22 marca) »a przynajmniej na Zielone witki«. Tak daleki termin

wyjazdu przyspieszonojednak nagle, widocznie nawiadomo o rychem
ju przybyciu Cesarza do Warszawy. List Zyberga-Platera do Lu-
beckiego z 8 marca dowodzi e ju od kilku dni, co najmniej nie

byo Lubeckiego w Wilnie. Wszystkie daty now. st.

8) inH,;iB;i;ep'B, Hmh. A.7ieKcaH;i;p' IlepBHiH IV. 86, tame 82—84

ciekawe szczegóy o historyi redakcyi mowy tronowej, por. Pa-

mitniki Kajetana Komiana III. 73.

9) I po wyjedzie Aleksandra z Warszawy, Lubecki nie prze-

stawa popiera sprawy likwidacyi u Cesarza, na zasadzie przedsta-

wionego mu planu, w czem korzysta z porednictwa Capodistrii.

W papierach Lubeckiego (A/45) zachowa si list Capodistrii z 26

czerwca (8 lipca n. st.) 1818: Mon Prince, Je me suis empresse de re-

metre a Sa Majeste VEmpereur la letre que Vous m'aves fait l'hon-

neur de me recommander en dat du 16 mai. Sa Majeste a daigne

raccueuiUir, et je me flatte, mon Prince, qu'Elle Vous fera connaitre

en son temps ses hautes resolutions sur Vobjet que Vous aues cru de-

voir Lui soumettre. Jakie wraenie wywar na Cesarzu memorya
Lubeckiego z 3 kwietnia 1818, wida ze szczegóów, podanych przez

Przecawskiego, wedug opowiada samego Lubeckiego, PyccKaa

CTapHHa, 1878, I, 633—635. Tame ciekawe szczegóy o opozycyi,

z jak Capodistria na razie wystpi, ze wzgldów dyplomatycznych,

przeciw stanowisku, zajtemu przez Lubeckiego. Por. wyej str. 85

przyp.: »Co to Capodistria na to powie !«

11) Do historyi negocyacyi, w Akwizgranie, w Berlinie i w Wie-
dniu, dorzuca niemao interesujcych szczegóów rodzinna korespon-

dencya, w papierach Lubeckiego. Zwaszcza pobyt L. w Akwizgranie
i pocztek pobytu w Berhnie daje si na podstawie tej korespondencyi

odtworzy z najdrobniejszymi szczegóami kadego dnia; sekretarz

Lubeckiego prowadzi wówczas ten szczegóowy dziennik i zacza
go partyami, kad poczt, do listów Lubeckiego, który sam krótko

tylko pisywa. Wida z tego dziennika, jak pracowite ycie Lubecki

prowadzi take podczas tych negocyacyi. Urywa si ten dziennik

od lutego 1819, gdy ks, Lubecka przybya do Berhna. Do czasów
negocyacyi wiedeskiej znacznie mniej materyau w korespondencyi

rodzinnej, poniewa Lubecki przebywa w Wiedniu z caym domem
(Landstrasse, Ungargasse 341, latem take w Badenie, dokd do-

jeda niekiedy w wolnych chwilach a gdzie bawia jego rodzina);
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i z tych czasów jednak nieobojtne nieraz przyczynki do historyi

negocyacyi znajduj si w korespondencyi ze starocin Scypio-

now, która ks. Lubeckim towarzyszya wprawdzie w Wiedniu, dwa
razy jednak wyjed^.ala na czas duszy do majtków litewskich za

interesami. Bdc wtajemniczon w tok rokowa za pobytu w Wie-
dniu, ywo interesowaa si ich przebiegiem w swojej nieobe-

cnoci.

11) Po podpisaniu konwencyi berliskiej z 29 czerwca 1819,

Lubecki powróci do Warszawy i zamieszka w apartamencie, wy-
najtym w paacu Potockich na ul. Miodowej. Pracowa, jak sam
pisze, od 6-tej rano do 1-ej w nocy; studyowa materyay do nego-

cyacyi wiedeskiej, prowadzi rozpoczte w lecie ubiegego roku

(przed wyjazdem do Akwizgranu) rokowania o likwidacy francusk

z hr. Hedouville, z których przebiegu by bardzo zadowolony,

a równoczenie przygotowywa raport do Cesarza o interesach masy
Radziwiowskiej. Sprawa masy Radziwiowskiej miaa ogólniejsze

znaczenie dla Litwy w ogólnoci i dla interesów prywatnych wielu

rodzin litewskich, nietylko z powodu ogromu Radziwiowskiej for-

tuny, z której losem zwizao si mnóstwo egzystencyi prywatnych

ale take ze wzgldu na szczególniejszy obrót, jaki interesa Radzi-

wiowskie przybray przed mierci ks. Dominika Radziwia, po

wojnie r. 1812. Wówczas bowiem, po konfiskacie majtku ks. Do-

minika, starano si ratowa cz zagroonego mienia licznemi

fikcyjnemi transakcyami, jakoby przed r. 1812 zawartemi, co w in-

teresa Radziwiowskie wprowadzio nieopisany chaos. Przygnieciony

temi rónorodnemi pracami, dopiero pod koniec wrzenia 1819 wy-
rwa si Lubecki na Litw, na kilka dni, dla odwiedzenia bawi-
cej tam latem rodziny i dla ulubionego polowania; po kilku dniach

odpoczynku, wróci do Warszawy, do dalszej wyczerpujcej pracy.

Wanie podczas pobytu Lubeckiego na Litwie (w pruaskim po-

wiecie), Cesarz Aleksander zatrzymywa si krótko w Wilnie; 15/27

wrzenia by na balu u Rimskiego-Korsakowa, nazajutrz na balu

danym przez szlacht. I to zapewne odwiodo Lubeckiego od du-
szego pobytu na Litwie; w Pruaskiem móg zachowa kilkodniowe

jakoby incognito; w Wilnie byaby jego pozycya, jako gubernatora,

od H lat mianowanego a nie urzdujcego, podczas pobytu Cesarza,

co najmniej, enujca. Cesarz zreszt by w drodze do Warszawy,

co niezawodnie take wpyno na rychy powrót Lubeckiego do

Warszawy, ze wzgldu na czekajc go negocyacy wiedesk, do

której pragn wyjedna dla siebie instrukcy wedug swojego planu.

O tej instrukcyi korespondowa wówczas z Sobolewskim, ministrem

Sekretarzem Stanu. W listopadzie dopiero pojecha do Wilna i ba-

wi tam kilka tygodni, nie obj jednak i teraz urzdowania, a praco-
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wal jedynie nad interesami masy Radziwilowskiej. Wówczas spotka

si z Michaem Kleofasem Ogiskim, dla którego kupi by w Akwiz-

granie kosztown fajk wartoci kilkudziesiciu dukatów. Ogiski

ujty by bardzo t attency swojego ucznia na politycznej arenie

z r. 1811. Jest w papierach Lubeckiego list, w którym Ogiski pi-

sze: oDzikuj za przysan lulk, któr jako drogi przyjacielski dar

na zawsze chowa bd«. Ta »Iulkaa miaa ca history, jak wi-

da z akwizgraskiego dziennika sekretarza, który swego Ksicia

powstrzymywa od tak znacznego wydatku; Lubecki jednak upar
si, chcc da Ogiskiemu ten dowód pamici na obczynie. Nie po-

mijam tego szczegóu, ze wzgldu na pami Lubeckiego o stosun-

kach z Ogiskim w r. 1811. Wszystkie powysze szczegóy zaczer-

pnite z rodzinnej i prywatnej korespondencyi Lubeckiego.

12) Dziennik praw Królestwa Polskiego VI. 572, IX.

13) Por. Stern, Geschichte Europas seit den Yertragen von 1815, I.

Q1 nn., oraz 422 nn.; por. memoryaGentza z listopada 1818 o rezulta-

tach kongresu akwizgraskiego,'Metternich, Mmoires, 2-e partie, III. 170.

14) W Opawie by Lubecki ju w kadym razie okoo poowy
listopada 1820, w miesic po przyjedzie Cesarza Aleksandra, jak

wida z listu starociny Scypionowej do córki dd. Kraków 24 listo-

pada 1820. W Lublanie by za ju przed 15 marca 1821 (pierwszy

list do ony z Lubiany) i jeszcze 6 maja nie móg oznaczy terminu

wyjazdu, tj. wanie na tydzie przed odjazdem Cesarza Aleksandra

z Lubiany, por. ninjiB/ijepT,, Hmh. A^eKcan^pi., IV. 200.

15) Stern 1. c. 118—182, Metternich, Memoires 2-e partie, III.

416-517.

16) Ob. ciekawy i z wielu wzgldów charakterystyczny ustp
w Pamitnikach Kajetana Komiana III. 287, który kongres wero-
ski miesza z lublaskim. Co do krytyki Mochnackiego, por. suszne

uwagi Askenazego, Dwa stulecia, 371; trudno spotka si rzeczy-

wicie z podobnem przekrceniem oczywistej prawdy, przy czem

jednak nie naley zapomina, e Mochnacki pisa to wprawdzie na

emigracyi, mszczc si piórem na czowieku, który go zgubi w r.

1830, powtarza jednak, cho z przesad, krytyk negocyacyi li-

kwidacyjnych, zasyszan jeszcze niezawodnie w Warszawie, przed

powstaniem. Jest to znamienne wiadectwo, jakich wrogów Lu-

becki mia w Warszawie, w koach, z któremi Mochnacki si styka,

a w których t oczywist, niespoyt zasug Lubeckiego przedsta-

wiano jako zaprzedanie interesów Królestwa Prusakom i Austry-

jakom. Równie le bowiem i zjadliwie mówiono o Lubeckim na

dwóch przeciwlegych biegunach opinii, z którymi Mochnacki mia
styczno: w koach najczerwieszych i w koach blizkich osawio-

nemu Komitetowi cenzury.
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17) Oprócz obfitego materyafu, zawartego w faso. A/11 i A/13
papierów Lubeckiego, wane informacyo o przebiegu negocyacyi
likwidacyjnych, berliskiej i wiedeskiej, mieszcz si take w ko-

respondencyi Lubeckiego z Sobolewskim, zwaszcza za w licie

Lubeckiego z 29 grudnia 1821. L. mia wówczas poczyni tylko

najpotrzebniejsze zarzdzenia w ministeryum Skarbu, po objciu
urzdowania, i uda si do Parya dla negocyacyi o likwidacy
francusk (ob. wyej str. 99 przyp.). Ju w grudniu 1821, przeko-

na si jednak, e bdzie zmuszony odoy ten wyjazd, który pó-

niej w ogóle nie przyszed do skutku, odkadany nieustannie z roku
na rok. Wówczas to Sobolewski poleca mu kandydata na pomo-
cnika w negocyacyi paryskiej, wyobraajc sobie, e taki pomocnik
(Chussowicz) mógby przed Lubeckim wyjecha do Parya i rozpo-

cz negocyacye, zanim sam minister przybdzie. Na t propozycy
Sobolewskiego (z 15 grudnia 1821) odpowiada Lubecki obszernie

29 grudnia 1821. Wyjania, e wszystko zaley od waciwego
postawienia kwestyi na samym pocztku negocyacyi. Najzrczniej-

szy negfocyator mógby ca rzecz popsu, jeeliby nie opanowa naj-

zupeniej rozlegego a zawiego przedmiotu. Aby to wykaza, przy-

tacza na dowód rozmaite szczegóy negocyacyi berliskiej i wie-

deskiej, zwaszcza za wiedeskiej, i objania gówne zasady swo-

jej wasnej taktyki, której si cile trzyma w rokowaniach o li-

kwidacy. Wartoby ten ustp przytoczy tu w caoci, odsania bo-

wim niezmiernie jasno technik rokowa Lubeckiego, uwieczonych
tak wietnem powodzeniem. Za par miesicy wyjdzie ju pierwszy

tom korespondencyi Lubeckiego z ministrami Sekretarzami Stanu,

mog wic miao odesa czytelnika do tej publikacyi, nie obci-

ajc niniejszej ksiki przedrukiem kilku jej stronic.

18) Stadion, który midzy 1806 a 1809 kierowa polityk austry-

jackjako minister Spraw Zewntrznych, ustpiwszy potem miejsca Met-

ternichowi, by od r. 1814 ministrem Finansów i nalea, jak wiadomo,

do antagonistów Metternicha, co moe te nie byo bez pewnego

wpywu na energiczny opór ministra Finansów przeciw umowie
z 11 padziernika 1820. Z tern wszystkiem, opór administracyi skar-

bowej moe nawet by na rk dyplomacyi, której nadarzya si

przez to sposobno, wbrew fachowej opinii wadz skarbowych, uczy-

ni zado yczeniom Cesarza Aleksandra. Do tej fazy rokowa
wiedeskich materya w papierach Lubeckiego A/13.

19) inHJiB;i;ep'B, HMn. AjieKcaH;i,pi> IlepBMH IV. 198.

20) Wany ten a nieznany zupenie fakt, stwierdzony póniej-

szemi wzmiankami w korespondencyi Lubeckiego z ministrami Se-

kretarzami Stanu. W jednym z pierwszych listów do Sobolewskiego,

po przybyciu do Warszawy i objciu urzdowania, pisze L. 3 listo-
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pada 1821: »Jelibym nie widziaJ skutku, uyj pozwolenia w Lay-

bach przez Najj. Pana mi danego i wprost do niego pisa bd«.
Grabowskiemu za przypomina w licie z 14 grudnia 1823, o co

prosi Cesarza w Lublanie, gdy zdecydowa si przyj nominacy:
»Je vois bien que j'avais eu raison a Laybach de prier Sa Majeste

de permettre que je n'entrasse au Ministere que lorsqu'un plus

long sjour a Tótranger m'aurait mis a m6me d'etudier une

partie a peu pros neuve pour moi, et de fixer mon attention sur les

institutions qui pourraient nous servir de mod6les«... (Arch. szczucz.

A/24, A/26). W listach L. do rodziny z Lubiany nie ma adnej wy-
ranej wzmianki o tym przedmiocie. 15 marca pisze: »Moja Marysia,

spodziewam si, niedugo na mnie czeka bdzie, bo Monarchowie
postanowili koniecznie koczy nasz interes przed swoim z Laybach
wyjazdem. Ten, lubo zdeterminowanym nie jest, zawsze jednak

dugim nie bdzie. Oczekuj tutaj przybycia Goessa we czwartek

(t. j. wanie 15 marca), bo 2 marca rozkaz, by tutaj przyjecha, wy-
dano, a tak skorym marszem do kochanej Marysi pospiesz. Najj.

Pan kontent z naszego dziea, bo znalaz, e my byli sprawiedliwi

i umiarkowani. Zgoa, za zupenie ukoczon stypulacy 11 8-bra

uwaa mog i boj si, aby mojej Marysi nie przyszo czeka na
acuszki i inne sprawunki a do naszego do Parya przybycia,

bo si nie odwa na woja do Wenecyi. Przypominaj Mamie,

aby szkatuki, szkatueczki etc. do mojej poczwórnej karety robi
kazaa, bo mi droga na Drezno do Parya czeka, ale jak si domy-
lacie, przez Warszaw i po ukoczeniu drugiej czci «. W poowie
marca zatem Lubecki nic jeszcze nie wiedzia o powoaniu na mi-

nistra Skarbu. Wyraenie »droga na Drezno przez Warszaw« —
trzeba bra bezwarunkowo w dosownem znaczeniu, nie za za ja-

kkolwiek aluzy; jak po ukoczeniu negocyacyi berliskiej a przed

wyjazdem do Wiednia, musia zabawi w Warszawie, dla zebrania

i ostatecznego przestudyowania materyalów do likwidacyi z Austry,

tak i przed Dreznem i Paryem musia wstpi do Warszawy. List

ten jest raczej dowodem, e wówczas, w poowie marca, nie byo
jeszcze mowy o ministerstwie; Lubecki przypuszcza, e przed wy-

jazdem z Wiednia ukoczy jeszcze »drug cz« negocyacyi, (w spra-

wie pretensyi rozmaitych instytucyi i t. p.), któr ostatecznie uko-
czono dopiero przez zawarcie konwencyi z 29 kwietnia 1828 (Dzien-

nik praw Królestwa Polskiego XIL 198). Wówczas te, w poowie
marca, uwaano istotnie kongres za ukoczony i wyobraano sobie,

e monarchowie za par dni si rozjad, jak L. pisa do ony 15

marca. Jeszcze 28 lutego Metternich pisa: Aujourd'hui nous avons

dissous le Congres; fai fait mon discours de clóure; le 1 sepembre

1822, nous nous reunirons d 1 lorence. 3 marca zapisuje: Laybach com-
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mence d se dpeupler... le roi de Naples es pari ce main, les Ita-

liens le suiven ous. Wkrótce potem jednak zapisuje: le 12 {mars)

je fus reveill de trks honne heure par la nouvelle des sotilevemens

militaires d'Alexandrie et de Turin... Nowa praca dla dyplomatów
zgromadzonych w Lublanie; 22 marca Metternich skary si: Dans
les huit dernieres nuits, je n'ai gu^re dormi plus de deux heures . .

.

Tymczasem nadchodz pierwsze wieci o powstaniu greckiem; dans

Vespa^e de six semaines, nous avons fint deux guerres et etouff deux

revolutions — chwali si Metternich 20 kwietnia — esprons que la

troisieme, celle qui a ^clae du cot6 de V Orient, ne sera pas plus heu-

reuse . . . Les complications qui peuvent survemr en Orient, 4chappent

d tous les calculs, dodaje 6 maja. Tego samego dnia, 6 maja, pisze

Lubecki do ony z Lubiany, po dugiem, kilkotygodniowem milcze-

niu: »Przyczyny tego niepisania wyra: miaem nadziej, e co pe-

wnego w interesie gównym, a moe iw innych otrzymam...

tymczasem zwyczajnie, jak na wielkim wiecie, za chuha chuha

(tak!) mnie nic nie powiedziano«. Z kilku tygodni pobytu w Lubla-

nie, midzy 15 marca a 6 maja, nie ma rzeczywicie adnego listu

L. do rodziny i zapewne nie byo, dla czego te usprawiedliwia

si 6 maja, e tak dugo nie pisa; ona i siostra tak pedantycznie

choway jego wszystkie listy, i byby to traf szczególny, gdyby wa-
nie te listy zaginy. Wobec tego mona uwaa za pewne, e
»gówny interes* — to sprawa likwidacyi austryjacki ej, której szcz-

liwego ukoczenia rodzina L. wyczekiwaa z takiem upragnieniem.

Inne interesa - niewiadomo jakie; mogo to oznacza decyzy co

do podróy do Drezna i do Parya; bardzo by moe jednak, e
ju wówczas Cesarz uczyni by L. propozycy co do ministerstwa

Skarbu, ale ostateczna decyzya jeszcze nie zapada; wszak wanie
w tydzie po tym licie Alexander wyjecha z Lubiany. Dopóki

rzecz nie bya ostatecznie zdecydowana, Lubecki nie chcia o tem

widocznie pisa — rzecz dla rodziny tak wana — i wola wcale

nie pisa; nareszcie na nalegania i wyrzuty (jak nieraz) odpowie-

dzia krótkim i nic nie mówicym listem z 6 maja. W Wiedniu ba-

wili u Lubeckich bhzcy krewni, ks. Onufry, i modzi Pusowscy;

bezpieczniej byo paniom o tak wanej rzeczy nie donosi, dopóki

sprawa nie bya zdecydowana. Z ostatniego zatem listu Lubeckiego

z Lubiany mona wnosi, e decyzya zarówno w sprawie warunków
konwencyi, jak i w sprawie nominacyi na ministra zapada midzy
6 a 13 maja, w ostatnim tygodniu kongresu. W tym wanie osta-

tnim tygodniu, pod dat 9 maja, Metternich pisa z zadowoleniem:

Aujourd'hui j'ai eu de nouveau une longue conference avec VEmpe-

reur Alexandre. Je crois uHl n'y a pas dans ce monde un Stre hu-

main asses intelUgent et avise pour admettre meme possible la eon-
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versaion que nous avons eu reellement ensemble, TEmpereur et moi.

Si jamais quelqu'un est devenu hlanc, de noir qu'il etait, &est Men
lui! [Memoires, 2-e partie, III. 457, 458, 460, 465, 466).

21) Hdouville przyby do Warszawy 12 sierpnia 1818, co prze-

szkodzio projektowanemu wyjazdowi abckiego na czas duszy
do Wilna; czynnoci Komisyi Trilateralnej byy zupenie przerwane,

co do jego za wyjazdu do Akwizgranu zapada decyzya we wrze-

niu; wyjecha dopiero 3 padziernika 1818, a poprzednio przez cae
dwa miesice pracowa z komisarzem francuskim. Gdzie Hedouville

przebywa w nastpnych miesicach, a do powrotu Lubeckiego

z Berlina, nie wiemy; moe zosta w Warszawie, gdzie polska Ko-
misya likwidacyjna pracowaa nieustannie i ^pozostawaa w kore-

spondencyi z Lubeckim podczas jego pobytu w Akwizgranie i w Ber-

linie. Do, e po powrocie z Berlina Lubecki zaj si znów uka-
dami z komisarzem francuskim (ob. wyej przyp. 11). 23 wrzenia
donosi L. onie: »Z komisarzem Heduwilem uoyem si, tak e
jednej jest ze mn w caym interesie opinii«.

22) Oprócz klasycznego wiadectwa przytoczonego wyej
w przyp. 20 (list do Grabowskiego z 14 grudnia 1823), w korespon-

dencyi z Sobolewskim, zwaszcza w pierwszych latach ministerstwa,

czsto powtarzaj si podobne wyznania, wiadczce, e Lubecki

czu dobrze brak naleytego przygotowania do urzdu ministra Skar-

bu, w ówczesnych szczególnie okolicznociach. Np. w dalszym cigu
listu z 14; grudnia 1823: Je suis entraine d'un travail d fautre, sans

prejudice des affaires journalieres, mais je le repet et fai hesoin de

cette petite justification pour moi-meme, faurais sans doute perdu

heaucoup moins de temps, si favais ete tnoins novice, et si je n'avais

pas ete oblige, de ne marcher, pour ainsi dire, que la sond a la main.

Oest le defaut de toute education pratique; le ^Sle, Vactivite et la tenacite

ont du me tenir lieu de tous les talents que je n'avais point, et fai veri-

tdblement imite la tortue, parcequ'un poids inaccoutume chargeait mes

epaules. W póniejszych latach wyznania tego rodzaju ustaj, przeci-

wnie, uwydatnia si coraz wiksza pewno siebie. Co do pytania, czy

wzgld na Litw móg odgrywa jak rol w decyzyi L. wzgldem
przyjcia stanowiska ministra Skarbu w Królestwie, naley zazna-

czy, e L. i po nominacyi na ministra, nie przesta by a do roku

1823 nominalnym gubernatorem wileskim i uposaenie jego ciyo
do tego czasu na skarbie rosyjskim, nie za na skarbie Królestwa.

Czy to mona jednak uwaa za znak, e L. rezerwowa sobie po-

wrót na stanowisko gubernatora wileskiego? Rzecz to, w kadym
razie bardzo wtpliwa, poniewa inne wzgldy, finansowej natury,

wpyway na pozostawienie tej sprawy w tymczasowem zawieszeniu,

a prawdopodobnie nawet o niej wówczas decydoway. Pensya mi-

St. Smolka. 29
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nisteryalna w Królestwie bya bowiem nisz od pensyi guberna-

tora i jego uposaenia, wskutek czego Lubeoki, przyjmujc stano-

wisko ministra, byby dozna znacznego uszczerbku w dochodach.

Uwaa za widocznie, e nie wypadao mu pobiera ze Skarbu
Królestwa wyszego wynagrodzenia, anieli jego koledzy, zwaszcza
w ówczesnem pooeniu finansowem Królestwa. Dopiero w r. 1823,

gdy to pooenie wskutek jego dwuletniej administracyi znacznie

si polepszyo, przystpiono do normalnego "uregulowania sprawy.

Lubecki przeszed na etat skarbu Królestwa, równoczenie za urzd
gubernatora wileskiego zosta ostatecznie obsadzony przez nominacy
Horna, dotychczasowego (od ustpienia Plater-Zyberga) wiceguber-

natora.

23) Ob. w czci drugiej: »Trzy akta polityczne z r. 1821«.

24) Ob. przytoczony powyej ustp listu L. do Grabowskiego
z 14 grudnia 1823 (przyp. 20). Zdaje si, e Lubecki prosi w Lubla-

nie jedynie o pozwolenie na kilkotygodniowy jeszcze pobyt w Wie-
dniu po ukoczeniu konwencyi austryackiej, nie za o to, by móg
obj urzdowanie dopiero po powrocie z Parya i z Drezna, przez

coby si rzecz, niewiadomo jak dugo, jeszcze odwloka. Spodziewa
si jednak niezawodnie, e wkrótce po objciu urzdowania, bdzie

móg uda si na pewien czas do Parya i Wiednia, dla negocyacyi

z Francy i Saksoni, zawsze majc na oku dalsze studya nad skar-

bowoci, na co po wiele razy kadzie wyrany nacisk w korespon-

dencyi z Sobolewskim i Grabowskim. Por. wyej str. 99 przyp.

25) Korespondencya rodzinna zawiera wiele charakterysty-

cznych szczegóów o ówczesnych trudnociach pooenia materyal-

nego ks. Lubeckich, wobec przeduajcego si koczowniczego po-

bytu za granic, w warunkach, które naszkicowano powyej str. 91,

180. Dochód z majtków litewskich zmniejsza si widocznie coraz

bardziej, bez naleytego dopilnowania gospodarstwa, tem bardziej,

e i starocina Scypionowa bawia z ks. L. za granic, nie chcc
rozcza si z córk, i czasami tylko dojedaa na Litw. Ona za
bya ministrem finansów domu i na niej ciy obowizek dostar-

czania potrzebnych rodków na koszta utrzymania rodziny, które

zwikszay si ustawicznie, wobec podrastaiiia dzieci; najstarsza

córka, ks. Augusta, ukoczya w Wiedniu 13 lat. Nie szczdzi te
Starocina bratu uwag, e takie wyczne zaprztnicie sprawami

publicznemi nie jest bez krzywdy dla dzieci, których gromadka coraz

bardziej si powiksza. Wobec zakwestyonowania pensyi guber-

natorskiej, w r. 1820, gdy wreszcie ta sprawa przybraa pomylny
obrót, pisze Starocina z Warszawy, 6 padziernika 1820: »Dobrze

te i to, i podobne wypadki zwróc uwag Tw, e ojcem licznej

familii. Ciebie mój Xawerku, który od lat jedenastu nie chciae zna
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tylko obowizki d'un devoue suje et cioyen, mais pousses a un de-

gre inconnu de renonciation a soi-memea ... To kwestyonowanie pen-

syi gubernatorskiej odnawiao si par razy; charakterystyczne s
sJowa Lubeckiego z okazyi tej sprawy w r. 1819, gdy poruszono j
po raz pierwszy, a cesarz Aleksander rozstrzygn j pomylnie dla

Lubeckiego, zapewne tymczasowo, skoro j w rok i we dwa lata

potem wznawiano, wobec odwlekajcego si objcia urzdowania
w Wilnie. Lubecki pisa mianowicie 11/23 wrzenia 1820 do Starociny:

>Musiaa Mama ju czyta ukaz o stoowe wileskie. Ja w tern wi-

dz prawdziw Monarchy ask, bo nikt tego nie prosi, a Monar-

cha sam z siebie zrobi, a co Wicegubernator i Kazienna Paata zro-

biy wzgldem stoowych, to tylko dla siebie le. Daruj im, bo je-

den z chci mienia, drudzy z obawy, a obecny zawsze wicej im-

ponuje ni oddalony, tymczasem prawda zawsze prawd zostaa*.

W wileskich sWiadomociach brukowych* zamieszczono r. 1818 Nr. 60

ogoszenie, e poszukuje si guwernera, któryby nie potrzebowa zu-

penie troszczy si o swoich wychowaców, a mia jedynie obowi-
zek bra wysok pensy, ob. Przecawski, KnasB Kcasepin ^pyD;KOH-

JlK)6eu,KiH, PyccKaa CTapHHa, 1878, 1.633; Pamitnik Karczewskiego (rps.)

Na list z 11/23 wrzenia Starocina odpowiada ^Chciaabym Dy
tak pewn, i kiedykolwiek dojdzie Monarch i to, e cakowite Twoje
oddanie si subie jest ze szkod dzieci Twoich. Oh, U viendrait

a notre secours, i ja mam co nadziei w Bogu, que Yotre desineres-

sement trouvera un jour sa recompensea . . . Starocina nie bya od

tego, by brat-zi, sam lub za czyjemkolwiek porednictwem, » zwró-

ci uwag Monarchy* na swoj •bezinteresowno* i wynikajc
std »krzywd«; daremne jednak byy wszystkie jej zabiegi. Posta-

nowia zatem dziaa na wasn rk. Po drugiej onie ksicia

Kasztelana, Teresie z Strutyskich, która cay swój majtek zapisaa

mowi i pasierbom, przeszy na kasztelaniców trudne do zrealizo-

wania pretensye, oparte na prawie emfiteutycznem do starostw Sej-

wy i Wiajny (w pow. sejneskim), z mocy przywileju Stanisawa

Augusta z 8 kwietnia 1777 dla matki Kasztelanowej, Róy z Plate-

rów Strutyskiej i jej potomków pci obojej. Trzeci rozbiór zasta

te starostwa w posiadaniu obojga kasztelastwa Druckich-Lubeckich.

W roku 1796 kamera biaostocka orzeka jednak inkameracy obu

starostw bez wzgldu na prawa ks. D. L., suce im i ich potom-

kom jeszcze do roku 1827, t. j. do koca pidziesiciolecia, Ks. D.

L utrzymali si jedynie w dzierawie starostw do r. 1800, pacc
skarbowi pruskiemu czynsz dzierawny, zrazu w kwocie 10.187 zp.

10 gr., od r. 1797 za 23.202 zp. Po r. 1800, gdy kamera biaostocka

odmówia odnowienia kontraktu, ks. D. L. » popierali interes windy-

kacyi starostw, ale bez skutku*. W dziale rodzinnym lich t pre-



452 PRZY PISKI

tenay ks. Ksawery przyj do swojej schedy. Tymczasem, po trak-

tacie tylyckim. Sejwy i Wijany przeszy w posiadanie nowego
Ksistwa Warszawskiego; caa sprawa usna. Po roku 1812 bya
chwila, gdy ks. Ksawery pomyla o windykowaniu praw do starostw,

w terytoryum, zajtem przez okupacy rosyjsk, nie w danej chwili

jednak, ale w przyszoci, gdy stosunki si wyjani. 2 lipca 1813

pisa z Warszawy: » Przyjecha do Grodna gubernator; mówi, e
to dobry czowiek, poznajomcie si z nim. Nieleby byo mie take
w pogotowiu papiery sejwejskie i odstpstwo braci na mnie, a moe
chwila pomylna nastpi. Wida jednak, e póniej nie uwaa,
iby »pomylna chwila« nastpia, cho Sejwy i Wiajny po kongre-

sie wiedeskim znalazy si w granicach Królestwa, jako dobra rz-
dowe. Nie chcia wszczyna tej sprawy. Czy to dla braku czasu, czy

równie i dla tego, eby nie zaciga obowizków wdzicznoci wo-
bec osób, wzgldem których chcia bezwarunkowo zachowa po-

czucie niezalenoci: tego nie mog rozstrzygn, nie znajdujc a-
dnych dokumentów, objaniajcych to pytanie. Do, e Starocina

w sekrecie przed bratem i córk poruszya t spraw w roku 1821,

korzystajc z przejazdu przez Warszaw, i wniosa w sprawie sta-

rostw Sejwy i Wiajny prob do Tronu. Krok ten przypada wa-
nie na czas pomidzy decyzy, powzit w Lublanie, a ogoszeniem

nominacyi L. na ministra Skarbu. Starocina miaa powód troska

si tem wywyszeniem brata, poniewa pensya ministeryalna w Kró-

lestwie bya nisza od pensyi gubernatora wileskiego; wiedziaa

te, e L., jeeH dotd w sprawie starostw nie chcia czyni adnych
kroków, tem mniej nie uczyni tego po nominacyi. W Ucie z 1 sier-

pnia 1821 posaa córce kopi swojej proby do Tronu i przyznaa

si do podstpu: sListy moje i pismo, o którem milczaa przed
Wami, póki onych nie urodziam, ju wyedukowane w wiat
puciam na rce J. W. Kuruty«, Prob wniesiono, naturalnie, w imie-

niu Starociny. Po wstpie na temat bonUpaernelle Cesarza i uczu,
jakie ta dobro wzbudza u poddanych: penStree de ces sentimens et

guidee par la sollicitude maternelle pour le hien-etre de la nombreuse

familie de mon frere, le P-ce D. L., epoux de ma filie uniue, fos
mettre aux pieds de mon Souverain Vexpose des titres de mon frere

aux sarosties de Seywy et Wizayny avec leurs dependances situees

dans Yotre Boyaume de Pologue, et dont d'injustes decrets nous ont

prive, avant ue ce Boyaume passa sous le regne juste et hienfaisant

de Y. M. Gdyby nie ów list Starociny z 4; sierpnia, kady sdziby
bezwarunkowo, e Starocina uczynia ów krok w sprawie Sejw
i Wiajn nie bez wiedzy brata, co wprawdzie nie czynioby mu
ujmy, bd co bd jednak w innem wietle stawiaoby jego spo-

sób mylenia. Jak L. przyj t nieproszon interwency siostry-te-
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ciowej, nie wiadomo, niema bowiem w papierach Starociny odpo-

wiedzi na ten list, który go doszed w czasie gorczkowego zajcia

wiedeskiemi studyami nad skarbowoci. Wiadomo jednak, e nie-

fortunne wmieszanie »J. W. Kuruty« w spraw Sejw i Wiajn nie

wpyno zgoa na postpowanie abckiego z tym osawionym
adjutantem Cesarzewicza i w ogólnoci z Belwederem, por. wyej
str. 344!, 400. Papiery odnoszce si do sprawy Sejw i Wiajn wy-
peniaj w archiwum szczuczyskiem dwie spore teki B/3 i B/4.

Sprawa zakoczya si nieznacznem stosunkowo ryczatowem od-

szkodowaniem L. za utracone prawo emfiteutyczne.

Do pitego rozdziau.

1) Druk in fol., 3 str. ni. Kilka egzemplarzy zachowao si
w papierach po Lubeckim. Dzie przybycia Lubeckiego nie da si
cile oznaczy. 15 wrzenia pisa z Wiednia do Sobolewskiego:

»Blizki jestem do powiedzenia sobie: ju moesz jecha — co te
na pocztku przyszego miesica nastpi«. W kilka dni potem, 21

wrzenia, spodziewa si przyspieszy wyjazd: »na kocu tego mie-

sica bd móg by w Warszawie, najdalej za na pocztku przy-

szegoa. Jeszcze 28 wrzenia by jednak w Wiedniu, ale ju na wy-
jezdnem, jak wida z zachowanego w papierach L. biletu ambasa-
dora hr. Goowkina, w którym, po osobistem ju poegnaniu, przy-

sa mu pismo do wrczenia W. X. Konstantemu. Jeeli zatem wyjecha
z Wiednia, co najrychlej, 28 lub 29 wrzenia, móg stan w War-
szawie okoo 5 padziernika, nie wczeniej.

2j Ob. w czci drugiej »Trzy akta polityczne z r. 1821 «.

3) LG. 14 marca 1828; por. przedmow do niniejszej ksiki
str. VIII. przyp. i przedmow do I tomu korespondencyi Lubeckiego

z ministrami Sekretarzami Stanu, którego druk jest ju do poowy
doprowadzony.

4) O »uspokajajcym« raporcie Nowosilcowa SL. 24 padzier-

nika, LS. 3 listopada 1821; o interwencyi jego w sprawie dwumilio-

nowego zasiku z rosyjskiego Skarbu ob. wyej str. 87, przyp. Cie-

kawy ten »uspokajajcy« raport Nowosilcowa z 13 hpca 1821, za-

chowa si w brulionie, w zbiorach bibl. Ord. hr. Zamoyskich. Data
jego bardzo charakterystyczna. W tym samym bowiem raporcie No-

wosilcow donosi Cesarzowi, e Wgleski poda si do dymisyi »z po-

wodu nadweronego zdrowia*. Projekta Ustawy Skarbowej, któr
Wgleski opracowa (ob. w czci II: » Projekta Ustawy Skarbowej
r. 1821<), dowodzi, e jeszcze na pocztku czerwca minister ten o dy-
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misyi wcalo nie myla, nic za o te ni nie wiedzia, e Cesarz

wówczas ju od trzech tygodni tek jego rozporzdzi na rzecz Lu-

beckiego. Tymczasem musiaa nadej z Petersburga wskazówka,
eby Wgleski poda si do dymisyi; nadesza niezawodnie razem

z pierwsz wiadomoci o zdecydowanej, ale nie podpisanej jeszcze

nominacyi abckiego, Musiao to sta si tu przed 13 lipca, gdy
Wgleski z zastosowaniem si do takiej wskazówki nie móg bez-

warunkowo zwleka. Otó w tym samym raporcie, w którym No-
wosicow donosi o ustpieniu Wgleskiego, przesya zarazem Ce-

sarzowi zdumiewajce rzeczywicie »odkrycie«, t. j. doniesienie o »po-

mylnym« stanie finansów, pod charakterystycznym nagówkiem:
DScouoere d'un eoccedan dans les finances du Royaume au lieu du

dficit qu'on avai crain. Odkrycie to dokonane zostao na posie-

dzeniu komitetu, majcego obmyle rodki sanacyi finansów Kró-

lestwa; komitet zbiera si w mieszkaniu Nowosilcowa; autorem

odkrycia by Jeneralny Dyrektor w. ministerstwie Skarbu, Wichli-
ski, a zatem po ministrze jeden z trzech najwyszych urzdników
Komisyi Skarbu. Tak wysoki urzdnik powinien by wiedzie prze-

cie dawniej o treci tak ciekawego odkrycia, przed kilku miesi-

cami, kiedy to Namiestnik, na naleganie Komisyi Skarbu a za pore-
dnictwem Nowosilcowa, ebra o dwumilionowe wsparcie od Skarbu

rosyjskiego, nie widzc innego rodka zaradzenia najnaglejszym po-

trzebom. Takie »odkrycie«, e rok biecy bdzie zamknity nad-

wyk w kwocie co najmniej 5 milionów, byo czem istotnie niesy-

chanem, wobec rzeczywistego stanu rzeczy, które cyfry dostatecznie

wyjaniaj. Nowosilcow usiowa wówczas, z atwych do zrozumienia

powodów, zagarn w swoje rce spraw sanacyi finansów, tem bar-

dziej za mia w tem ywotny interes, eby przedstawi ich stan

w pomylnem wietle, odkd go dosza pierwsza wiadomo o za-

mierzonej nominacyi Lubeckiego; musia si bowiem z tem liczy,

e dotychczasowych grabiey pod jego zarzdem nie bdzie, a zatem

finanse mog powróci do równowagi. Naleao zatem z góry para-

liowa efekt dziaania Lubeckiego. Fakt ten jest najlepsz, jaskraw
ilustracy, jakiego rodzaju narzdzie Nowosilcow mia w takim Wi-
chliskim, który wedug rozkazu zestawi tak pomylny bilans. Spo-

strzeg si jednak, e takie niespodziewane » od krycie* w samym Ce-

sarzu wzbudzi musi szczególne myli o administracyi skarbowej

>pod nadzorem Nowosilcowa*. W nastpnym te zaraz raporcie,

nie dalej jak po tygodniu, 20 lipca, sam wyraa zdziwienie, e Rzd
nie wiedzia o tak pomylnym stanie finansów i wyobraa sobie, e
znajduje si w przededniu bankructwa. I dodaje: »Rien ne parait

plus difficile que d'expliquer la diffrence qui existe entre le rósultat

de nos recherches actuelles et les premiers rapports qui ontt faits
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par la Commission des Finances. Mais, toutes ces differences dispa-

raissent, lorsqu'on consid^re que la comptabilile du Tresor etait en-

tre les mains de M. Plater, homme sans aucune experience, entióre-

ment livre a des theories chimeriues, et qui malheureusement met

de la methaphysiue jusue dans les chiffres«. Tak wyraa si No-

wosilcow o Ludwiku Platerze, jedynym za ministerstwa Wgle-
skiego rzeczywicie dzielnym czlowieliu, pomidzy wyszymi urz-
dnikami Komisyi Skarbu, który nastpnie by w calem tego sowa
znaczeniu praw rk Lubeckiego w sanacyi finansów Królestwa,

zastpowa go zawsze podczas jego nieobecnoci i upatrzony by
wreszcie przeze na ministra Skarbu, jeliby przyszo Lubeckiemu

ustpi. Zdaje si, e Plater przyczyni si gównie do owego alarmu

o rozpaczliwym stanie finansów, na pocztku r. 1821, gdy po raz

pierwszy administracya Skarbu musiaa zaprzesta kamliwego u-
dzenia rzekomymi zapasami kasowymi. Bezczelno Nowosilcowa

ukazuje si dopiero w jaskrawem wietle, jeli si zway, e w tym
samym raporcie o pocieszajcem »odkryciu« spodziewanej znacznej

nadwyki na kocu roku, spotykamy na innem miejscu nastpujc
przygodn ilustracy finansowego pooenia Królestwa: »S. A. Im-

periale avait insist aupres du P-ce Lieutenant pour que Tarriór de

2 mois, de janvier et fóvrier de cette anne, montant a 3.500,000 fi.,

et qui est du a Tarmee, fut paye incessamment. Le P-ce Lieutenant,

ayant pris les informations rquises, s'est convaincu qu'il rentrera

infailliblement d'ici au mois d'octobre jusqu'a la concurrence de 5

millions. Mais ii ne trouvait dans cemomentencaisseque
200,000 fi. II s'est rendu aussitót chez S. A. Imp. pour le prier de les

accepter, demandant pour le surplus de ce qui est du (2.300,000!!)

un surcis jusqu'au mois d'octobre. M-gr a refus la somme offerte

par le P-ce Lieutenant, et a eu rextreme bonte de lui repondre que

non seulement ii consentait au surcis demande, mais que meme ii

se contenterait pour cette annee de deux millions, pourvu qu'il puisse

y compter sans faute«. Te sprzecznoci, w które Nowosilcow zawi-

kla si wobec Cesarza (alarm w lutym i w maju, »odkrycie« nad-

wyki w lipcu), sprzecznoci, bd co bd niezgrabnie osonione

drugiem » odkryciem* koza ofiarnego w osobie Platera, wprawiy
go w jeszcze wikszy ambaras, gdy Lubecki, po objciu urzdowa-
nia, wystawi Cesarzowi jasny, na cyfrach oparty obraz rzeczywi-

stego stanu rzeczy. Nowosilcow wykrca si frazesami; 3 listopada

1821 raportowa Cesarzowi o konferencyi, odbytej w jego obecnoci

u Namiestnika, na której Lubecki zbija faszywe obliczenia Wichli-
skiego z lipca tego roku. »Cette conference — pisze — a eu lieu,

mais je dois a la verite (!!) d'avouer que la raison d'oii provient cette

diffrence, n'a pas te suffisamment claircie«. Nie sili si zreszt
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zbytecznie na usprawiedliwienie swych kamstw lipcowych; wiedzia
ie Aleksander zna go dobrze i e napróno siliby si przekona
Cesarza o swojej uczciwoci.

5) Pamitniki Kajetana Komiana II. 89-92, III. 21.

6) Tame II. 320—322, III. 16; o stosunkach Okoowa z Nowo-
silcowem tame III. 106 n., 162 n. Jak Lubecki ocenia dziaalno
Matuszewica, ob. wyej str. 392 n.

7) Ob. w czci drugiej: >Administracya skarbowa«.

8) Ob. Bloch, Finanse Kr. Pol. tabl. XIII. Zapas kasowy a ko-
cem r. 1816 wynosi 8.046,000 zp.. co odpowiada rzeczywicie rónicy
midzy ogóln sum wpywów i zapasu kasowego (34.228,000) a ogóln
sum wydatków r. 1816 (26.183,000). Ogólna suma wpywów r. 1817

(53.158,000) wraz z zapasem kasowym z poprzedniego roku (8.046,000)

wynosia 61.204,000, ogólna za suma wydatków 48.623,000, co daje

rónic 12.581,000; tymczasem zapas kasowy z kocem grudnia wy-
kazano tylko w kwocie 12.039,000 a wic o 542,000 zp. niej. Co
prawda, o t same kwot niej wykazano te zapas kasowy z po-

cztkiem roku budetowego 1817, t. j. wanie tego roku, w którym
Wgleski obj urzd ministerstwa Skarbu, o pó miliona niej od

pozostaoci z r. 1816, kiedy jeszcze do koca samego roku Matu-

szewic zarzdza Skarbem. Rzecz niezmiernie charakterystyczna, e
co podobnego mogo si zdarzy mimo rzekomej kontroh Izby Obra-

chunkowej, por. niej przyp. 14 i 16.

9) Cesarz podpisa dymisy Matuszewica 15 kwietnia 1817 (Ga-

zeta warszawska 1817, Nr. 37). Ju w styczniu jednak Matuszewic

przesta urzdowa, zastpowali go Dyrektorowie Jeneralni, z pocztku
Wichliski, nastpnie Plater (tame Nr. 3, 17 itd. do 32). W maju

obj zastpstwo ministra Skarbu senator kasztelan Marcin Badeni

i sprawowa je do koca roku (tame Nr. 44 nn). Niebawem po na-

dejciu dymisyi Matuszewica wyjecha Nowosilcow do Petersburga,

11 maja (tame Nr. 38) i zabawi tam do koca wrzenia (ob. wyej
str. 437, przyp. 30); w lad za nim za pody tam Wgleski, od

marca 1816 minister Stanu (tj. bez teki) i prezes Izby Obrachun-

kowej (Gaz. warsz. 1817, Nr. 40). Nominacya Wgleskiego na mini-

stra Skarbu podpisana 4 grudnia 1817, urzdowanie za obj od 1 sty-

cznia 1818 (tame 1818, Nr. 1). Moe nominacya odwloka si tak dugo
wskutek remonstracyi z Warszawy.

10) Ob. w czci drugiej: »Projekta Ustawy Skarbowej r. 1821«.

Orygina » Projektu* Wgleskiego w arch. szczucz.

11) K. Komian, Pamitniki II. 94. Widocznie Wgleski odzy-

wa si z tym projektem, moe za, a nawet prawdopodobnie nasta-

wal urzdowo na konieczno redukcyi wojska, gdy nie móg ju
duej ukrywa rozpaczliwego stanu finansów; Komian móg o tern
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wiedzie, jako Radca Stanu, niema zatem powodu powtpiewa
o tym fakcie jak i o spowodowanym przeze gniewie W. X. Kon-
stantego. Naley jednak stwierdzi, e w projekcie budetu na rok

1822, który Wgleski wypracowa (Projekt Ustawy Skarbowej str.

14!3, ob. w czci drugiej: »Projekta Ustawy Skarbowej r. 1821«),

a wic jeszcze w czerwcu 1821, wydatki na wojsko prelimino-

wane byJy w dotychczasowej wysokoci 30 milionów (30.701,271 zp.

12 gr.). Wypadaoby z tego, e Wgleski przelk si gniewu W.
Ksicia, nie tracc za nadziei, e zdoa jeszcze utrzyma si na sta-

nowisku, jeeli odstpi od projektu redukcyi wojska, porzuci t myl
i poprzesta na wprowadzeniu innych oszczdnoci, nie dajcych si
urzeczywistni, byle na papierze wykaza mono utrzymania ró-

wnowagi budetowej a nawet zapowiedzie przewyk dochodów
w wysokoci 3.027,792 zp. 23 gr. !

' Jednym z gównych rodków
oszczdnoci, proponowanych przez Wgleskiego, bya redukcya

pacy wszystkich urzdników o 20% (Projekt Ustawy Skarbowej str.

60 nn.), nie za ju o 4^% ('O j^^k to Nowosilcow donosi Cesarzowi

15/27 lutego 1821 (ob. wyej str. 87 przyp.).

12) O gratyfikacyi Wgleskiego ob. K. Komian, Pamitniki

II. 93; wysoko pensyi Namiestnika w rónych latach i jej wzrost

za ministerstwa Wgleskiego wykazane w tablicach Blocha, Fi-

nanse Królestwa Polskiego. Ciekaw wiadomo o Wgleskim po-

daje konsul pruski Schmidt w raporcie do hr. Bernstorffa z 14 maju

1819 (A. B.): »Der Finanzminister v. Wgleski ist ein sehr kluger,

leise auftretender Mann, der das Mittel gefunden hat, mit allen Par-

teien gleich gut zu stehen. Er scheint zu besorgen, seine Stelle nicht

lange mehr mit Annehmhchkeit behaupten zu konnen (charaktery-

styczne wyraenie!), da das Budget nicht mehr zu erfiillen ist, seit

der Kaiser aufgehórt hat, betrachtliche Zuschiisse herzugeben. Fiir

das laufende Jahr fehlen 11 Millionen etc. Herr v. Wgleski wiirde,

wenn er die Finazen abgiebt, hochstwahrscheinhch das Justizministe-

rium libernehmen, da der jetzige Justizminister, Graf Sobolewski

(Walenty S.), sehr krankhch und alt ist und sich nach Ruhe sehnt«.

Schmidt by w przyjani z Nowosilcowem i od niego przewanie

czerpa swe doskonae informacye. Tern waniejsze to wic wia-
dectwo, dowodzce midzy innemi, e Wgleski i Nowosilcow —
ambo meliores — ju w r. 1819, po szesnastu miesicach administra-

cyi Wgleskiego, zdawali sobie jasno spraw z rozpaczliwego stanu

finansów, mimo nieadu i zamieszania. Widocznie Wgleski pragn
wskutek tego zamieni tek finansów na tek sprawiedliwoci; by
moe, e Nowosilcow go nie puci, nie mogc znale atwo ró-

wnie dogodnego dla siebie, odpowiedzialnego administratora. W rok

po tern, w maju 1820, Walenty Sobolewski ustpi rzeczywicie
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Z minister8twa Sprawiedliwoci, nastpc jego zosta jednak Mar-

cin Badeni.

13) Ob. w czci drugiej : »Administracya Sliarbowa*.

14) Por. niej przyp. 16. Prezesem Izby Obrachunkowej by po

Wgleskim, od pocztku r. 1818 do r. 1820 Radca Stanu Ignacy

Woyczyski, ob. Nowy kalendarzyk polityczny na rok 1820, sir.

128. W cigu roku 1820, po Woyczyskim, który ju w kalenda-

rzyku na rok 1821 nie figuruje w spisie Radców Stanu (umar czy

przeszed na emerytur?), prezesem Izby Obrachunkowej zosta osa-

wiony Okoow, jego za miejsce, jako Dyrektor Jeneralny w Komi-

syi Skarbu, zaj dotychczasowy radca Izby Obrachunkowej Józef

Tabcki, ob. N. kal. pol. 1820 str. 128, 355, r. 1821 str. >^94, H05, Cie-

kawe uwagi Lubeckiego o Izbie Obrachunkowej, jej stosunku do

ministerstwa Skarbu i o zawioci dotychczasowej rachunkowoci,

któr on niebawem »usymplifikuje, tak e Izbie Obrachunkowej ub-
dzie wiele ciaru*, w licie LS. 24 listopada 1821. Jakkolwiek Lube-

cki rycho dozna z jego strony intryg, skierowanych ku podkopa-

niu stanowiska nowego ministra Skarbu (LS. 29 grudnia 1821), przez

duszy czas wstrzymywa si od jakichkolwiek kioków przeciw

Okoowowi, unikajc podejrzenia, e yczy sobie zmiany na naczel-

nem stanowisku w magistraturze, której przysugiwaa kontrola ad-

ministracyi skarbowej. Por. niej przyp. 12 do VI. rozdz. Z uwag
Lubeckiego o urzdnikach Izby Obrachunkowej (LS. 24 listopada

1821) monaby wnosi, e w postpowaniu ich widzia wicej nie-

dostwa anieli zdronoci; jednego z nich tylko, Morawskiego, ce-

ni wysoko dla niezwykej bystroci i pracowitoci, jako dooy
stara, eby mimo wszelkich trudnoci pozyska go dla minister-

stwa Skarbu, w charakterze Dyrektora Jeneralnego, co mu si wresz-

cie udao.

15) O rónicy w ukadaniu preliminarza budetowego przed

objciem urzdowania przez Lubeckiego i za czasów jego minister-

stwa ob. komunikat Prof. Rostworowskiego p. t. : »Prawno-admini-

stracyjna strona budetów Królestwa Kongresowego 1816— 1830«.

Sprawozdanie z posiedzenia Wydz. hist.-filozof. Akademii Umiejtno-

ci 19 lutego 1906, oraz Radziszewski, Skarb i organizacya wadz
skarbowych w Król. Pol. I. 187 nn.; por. wyej str. 162 nn.

16) Na posiedzeniu Izby Poselskiej 10 padziernika 1820 po-
czone Komisye sejmowe rozpoczy swój raport o czynnociach Wy-
dziau Skarbu nastpujc uwag (Dziennik posiedze Izby Posel-

skiej w czasie Sejmu Król. Pol. w r. 1820 odbytego, str. 440): » Za-

czynaj Komisye uwagi swoje nad tym Wydziaem od wynurzenia

najmocniejszego Ministrowi podzikowania, za objawienie szczegól-

nych z lat dwóch rachunków, chocia za zawierzaj ich rzetelno-



DO V ROZDZIAU 459

ci, uwaaj jednake by potrzeb, aby w przyszoci przynajmniej

Izba Obrachunkowa komunikowaa Izbom Sejmowym rezultata swej

pracy, czego im na teraz odmówia, kiedy niepodobiestwem

jest, aby w przecigu 30 dni Komisye Sejmowe byy w stanie roz-

trzsn i sprawdzi wszystkie dochodów i wydatków ze Skarbu

pubHcznego pozycye«. Ta odmowa Izby Obrachunkowej niezmiernie

charakterystyczna! Wgleski móg widocznie liczy na t odmow
Izby Obrachunkowej i dlatego nie waha si przedstawi Sejmowi

• szczególnych rachunków*, czem nawet zjedna sobie »naj mocniejsze

podzikowanie« reprezentacyi narodowej, wiedzia bowiem, e wa-
nie ta szczegóowo rachunków, wobec krótkiego czasu, nie do-

zwoli zgoa sejmowej Koraisyi skarbowej wejrze w ich rozpoznanie.

17) Ob. wyej str. 87 przyp. W papierach Lubeckiego znajduje

si projekt memoryau, przeznaczonego dla Mikoaja, o przyczynach

powstania, ob. wyej str. 392 nn. Lubecki zaznacza tam z uznaniem

rezultaty administracyi Matuszewica, charakteryzuje jaskrawo ruin
Skarbu za ministerstwa Wgleskiego, Nowosilcowa za pitnuje

wyranie jako waciwego tej ruiny sprawc. W odmiennem zupenie

owietleniu przedstawia Mochnacki administracy Królestwa w tych

samych wanie latach (Powstanie nar. pol., Par. ISS, I. 296): »Nim

Lubecki wszed do rzdu, kady z ministrów Królestwa zatrudnia

si jako tako kieiunkiem swego wydziau. Byo nawet co konsty-

tucyjnego (,!) w ruchu ogólnym machiny rzdowej. Rada Stanu kon-

trolowaa niekiedy Komisye rzdowe, a Izba Obrachunkowa w swej

niepodlegoci (!) czuwaa nad wysokoci i gatunkiem wydatków.

Ledwieby rzec nie mona, e w wyosobnieniu suby publicznej od

narodu zachodzia w pierwszych kilku latach midzy wadzami pe-

wna równowaga, pewien wzajemny dozór (!), tak e w czem jedna

wykraczaa, w tem j druga mniej wicej zdoaa czasem powci-
gn. Wszystko to ulego raptownej zmianie od chwili, jak Lubecki

wzi ministeryum Skarbu «. Trudno o równie charakterystyczny

przyczynek do krytyki tendencyi Mochnackiego, która w tak jaskrawy

sposób z czarnego robia biae. Nietylko jednak tendency w tem

wida; zna tu zarazem gone echo kawiarnianych gawd, które

Mochnacki skwapliwie podchwytywa, jeeli si nadaway do jego

tendencyi. A byy to gawdy katylinarnych egzystencyj, tuczonych

niegdy groszem publicznym i jego rozbójniczem sprzeniewierzaniem,

które nie mogy darowa Lubeckiemu ukrócenia naduy i wpro-

wadzenia adu w administracyi skarbowej.

18) LS. 10 listopada 1821. Lubecki stara si wedug monoci
zapobiec susznym zreszt w tym wzgldzie rekryminacyom W. Ksi-
cia i niebezpiecznym ich dalszym nastpstwom, nie szczdzi wic
zabiegów, eby jak najrychlej wybrn z tych zalegoci, nastpnie
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za utrzyma regularny tok wypat na rzecz wojskowego budetu.

Ju 17 listopada donosi Sobolewskiemu, e z 2.700.000 zp. naley
si jeszczo tylko milion, oprócz tego jednak trzeba bdzie za 3 dni

zapaci biec rat miesiczn 2.550.000 zip., 20 grudnia za znowu
tak sam kwot. Z listu LS. 16 lutego wida : 1) e zalego wobec
Skarbu wojskowego, sigajca 3 milionów, powstaa w pierwszych

dwóch miesicach r. 1821 (a zatem w czasie, gdy dawne depozyt}'

wyczerpano, nowe za nie wpyway w dostatecznej iloci na po-

krywanie chronicznego deficytu); 2) e dawniej, t. j. do r. 1820 wy-
pacano W. X. Konstantemu raty miesiczne na potrzeby wojska an-

icipaive, póniej za decursive z zalegociami ; 3) e Lubecki stara

si przywróci wypaty anticipatwe, widzia jednak w poowie lu-

tego 1822, e to dopiero od wrzenia bdzie moliwe.

19) LS. 28 padziernika, 2 i 16 grudnia 1821.

20) LS. 28 padziernika, 10, 17, 24 listopada, 2 i 9 grudnia,

SL. 2, 7, 12, 21, 28 listopada, 4 i 5 grudnia 182L

21) LS. 21 listopada 1821; por. Bloch, »Finanse Rosyi w XIX
wieku«, I. 119.

22) LS. 28 padziernika, 10 i 24 listopada 1821.

23) LS. 28 padziernika 1821.

24) LS. 29 grudnia 1821, 7 i 18 stycznia 1821.

25) LS. 16 lutego 1822.

26) LS. 16 marca 1822. O dochodach z soli wskutek konwencyi

z Prusami i Austry, ob. wyej str, 82 przyp. Wedug Blocha (Fi-

nanse Król. Pol. tabl. II) dochód z soli, który jeszcze w r. 1820 wy-
nosi tylko 5 milionów zp., podskoczy w nastpnym roku (t. j.

w roku konwencyi wiedeskiej) od razu na 11.416.000, w r. 1822 za
na 15.874.000 zp. Dochód ten jednak nie wchodzi w caoci do

budetu, sól bowiem dostarczana bezpatnie przez rzd pruski i au-

stryacki, miaa suy na zaspokojenie zlikwidowanych ryczatowo

pretensyj poddanych Królestwa do Skarbu Prus i Austryi; dochód

ze sprzeday tej soli stanowi wic kapita, przeznaczony na umo-
rzenie dugu krajowego. O ile zatem czerpano z tego róda do-

chodu na biece potrzeby, co byo nieuniknionera w r. 1821 i 1822,

uwaano to susznie za zwrotn zaliczk z nieureguowanego jeszcze

funduszu na umorzenie dugów krajowych, uregulowanie za tego

funduszu czyo si z posunitem ju znacznie naprzód, ale nieu-

koczonem jeszcze dzieem likwidacyi zagranicznej i wewntrznej.

27) LS. 16 marca 1822. Wówczas wyjazd Lubeckiego do Peters-

burga by ju w zasadzie zdecydowany; wyjecha jednak dopiero

z pocztkiem maja i zabawi w Petersburgu do poowy sierpnia;

ob. wyej str. 220. Przewidujc e pobyt w Petersburgu moe si
dugo przecign, musia w ówczesnem pooeniu Skarbu wszystko
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tak ubezpieczy, eby podczas jego nieobecnoci »suba nie sta-

na*.
28) Tame; wyjanienia o kaucyi dwumilionowej i o jej opro-

centowaniu w razie rozbicia si projektu LS. 16 lutego 1821. Co do

samego projektu (ukad w sprawie zmonopolizowania handlu kolo-

nialnego) ob. w drugiej czci: wAdministracya skarbowa*.

29) GL. 27 stycznia i 16 lutego 1825, LG. 4 lutego 1825. Warto
tu zaznaczy ten fakt, w kadym razie charakterystyczny, e Gra-

bowski, komunikujc Lubeckiemu projekt Cesarza na jego wyrany
rozkaz, prosi go zarazem o odpowied w tym przedmiocie dwojak:
w licie francuskim flettre ostensihle), którby móg Cesarzowi od-

czyta, a równoczenie w licie poufnym. Co L. odpowiedzia w li-

cie poufnym, nie wiadomo. W licie póurzdowym poda wyczer-

pujce wyjanienia, jakie to kategorye zapasów skadaj si na ogóln
sum 11.595.539 zip. 5 gr. gotówki, znajdujcej si »rzeczywicie«

w kasach rzdowych. Odliczywszy 1.116.522 zp. 26 gr. depozytów

(których rachunek od r. 1822 cile by prowadzony), 39.358 zp. 29

gr. naleytoci do wypacenia na rachunek dawniejszych budetów
z czasów przed r. 1822, kilka innych pomniejszych z rezerw w -
cznej sumie 1.600.000 zp., oraz 4 miliony niezbdnego zapasu kaso-

wego, odpowiadajcego niepobranym dotd naleytociom Skarbu

z lat 1822—1824, redukuje sum gotówki, która jest rzeczywicie do

dyspozycyi, do 4.839.657 zp. 19 gr. Wymienia dalej projekta inwe-

stycyj, na które przeznacza ten zapas, o ile to si spotka z aprobat
Cesarza, przyznaje jednak, e tak znacznych zapasów nie naley
pozostawia bez oprocentowania, dopóki te projekta nie wejd w wy-
konanie. Co do projektu Cesarza jednak, nawet i w póurzdowym
licie nie waha si zaznaczy stanowczo argumentów >natury mo-
ralnej «, przemawiajcych przeciw lokowaniu tej gotówki w instytu-

cyach rosyjskich. »Je ne dois pas dissimuler — pisze — que cette

mesure pourrait ne pas avoir un effet mora aussi heureux: les ci-

toyens crient de toute part au manue de moyens pecuniaires et

a la necessite des emprunts pour exciter Tindustrie et animer la cir-

culation. Dans un pareil moment, et avant que le commerce n'ait

rócouvró Fespoir de se rtablir, on concevrait mai une sortie du nu-

meraire, et tous les avantages numriues du placement disparaitraient

devant le dcouragement dont ii pourrait frapper les esprits«. Myl
Cesarza, dodaje, daaby si urzeczywistni w innej postaci. »I1 suf-

firait a cet effet de m'autoriser a payer ici les sommes a la charge

du Trósor Imprial, en couvrant le Trsor Polonais par des obliga-

tions de la Banue ou des Lombards (de TEmpire), ralisables trois

mois aprs la demande«. Z listu GL. 16 lutego 1825 nie mona nic

wywnioskowa, co Lubecki odpowiedzia na hst poprzedni »poufnie«.
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Nie ulega jednak wtpliwoci, e wola trzyma gotówk w kasach,

choby bez adnej fruktyfikacyi, nili lokowa j w Banku rosyj-

skim lub innych rosyjskich instytucyach, co zalecaa choby sama
ostrono ze wzgldu na ówczesny stan rosyjskich finansów; zmie-

rza za nieustannie do utworzenia Banku Polskiego, poczem ustao

gromadzenie gotówki bez jej fruktyfikacyi. Tymczasem cz gotówki

suya do operacyj, dokonywanych z aprobat Monarchy (ob. niej

przyp. 8 do rozdz. VI), które sowicie wyrównyway szkod, wyni-

kajc z pozostawiania znacznych zapasów gotówki bez fruktyfi-

kacyi. Znaczna zreszt cz zapasów kasowych ulokowana bya
widocznie w walorach (niezawodnie oprocentowanych), jak to wy-
kazuje porównanie powyszych cyfr z cyframi tabl. XIII Blocha (Fi-

nanse Król. Pol.) p. n. »Stan kasowy funduszów Królestwa Polskiego«.

Wedug tej tabl. z kocem r. 1824 zapasy kasowe samych funduszów
budetowych wynosiy 20.084.000 zp., depozytowe za fundusze

6.669.000 zp. (bez setek). Por. te wyei str. 158 i Radziszewski,

Skarb i organizacya wadz skarbowych Król. Pol. I. 230 nn. (o kasie

jeneralnej Królestwa Polskiego).

30) Bloch: Finanse Król. Polsk., tabl. XIII.

31) Tame tabl. XI (Stan majtkowy Królestwa Polskiego czyli

przekaz suby roku biecego subie roku nastpnego). Na tablicy

tej zestawiono pozostaoci, zarówno »do pobrania* jak i »do opa-
cenia«, z kocem kadego roku, ale tylko od r. 1821 poczwszy, tj,

od objcia urzdowania przez Lubeckiego, oraz oparte na tych cy-

frach obliczenie aktywów i passywów skarbowych, bez wzgldu na
ogólny dug krajowy, pochodzcy z dawniejszych czasów. Rachunek
dugu publicznego, pomieszczony na tej tablicy, rozpoczyna si do-

piero od r. 1830, tj. od zacignicia 42-milionowej poyczki. Wedug
tej tablicy, ogólna suma passywów skarbowych z kocem r. 1821

wynosia 34.059.000 zp. (w co niezawodnie whczono naruszone przez

Wgleskiego depozyta oraz rezerw ze sprzeday soh austryackiej,

przeznaczon na umorzenie dugu krajowego), aktywa za 26.581.000

zp., co daje przewyk passywów w sumie ogólnej 7.478.000 zp.

Wedug tablic za Wgleskiego (ob. w drugiej czci: Projekta

Ustaw Skarbowych r. 1821), obhczylimy ogóln sum niedoborów

z czasów jego administracyi na 30.964.721 zp. (do koca r. 1820),

a zalegoci »do pobrania* z lat 1817—1820 na 14.178.769, co daje

przewyk passywów w ogólnej sumie 6.785.952 zp. W zestawieniu

z przewyk passywów na kocu r. 1821 cyfra ta wydaje si wcale

prawdopodobn, zwaszcza jeeli si uwzgldni, e cyfry podane

w tablicach Wgleskiego nie mog wzbudza wielkiego zaufania

pod wzgldem cisoci i dokadnoci. Mogoby to si wprawdzie
wydawa dziwnem, e przewyk passywów wzrosa w cigu roku
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1821 jedynie o 692.000 zip., jakkolwiek Wgleski do padziernika

tego roku zarzdza Skarbem, w tym czasie bowiem wyczerpa
reszt depozytów oraz wszelkie wpywy na rachunek rezerwy ze

sprzeday austryackiej soli. Naley o tern jednak pamita, e pod

koniec r. 1821 wpyno okoo 2 milionów »antycypacyi< podatkowej,

wskutek padziernikowej odezwy Lubeckiego, nadto za caa ma-
szyna administracyi skarbowej dziaaa w tym czasie pod jego im-

pulsem z niebywa sprystoci. Wymown ilustracy tej spry-
stoci, spotgowanej jeszcze w nastpnym roku, jest wanie prze-

wyka aktywów z kocem r. 1822 w kwocie 7.451.000 zp. wobec
przewyki passywów z kocem poprzedniego roku w tej samej

mniej wicej wysokoci 7.4!78.000 zp. Co do ogólnego za dugu kra-

jowego z dawniejszych czasów, objani naley, e wysoko jego

nie moga by obliczona przed ostatecznem ukoczeniem likwidacyi

zewntrznej (z Francy i Saksoni) i wewntrznej. Znaczn cz
tego dugu (mianowicie wewntrznego) pokryway wierzytelnoci

Skarbu, polegajce na naleytociach z dawniejszych czasów (tj.

z przed r. 1815), por. wyej str. 134—142.

32) Bloch 1. c. tabl. XII.

33) Tame tabl. V, I, II. O rónych kategoryach przychodów

Skarbu i ich klasyfikacyi, ob. Radziszewski: Skarb i organizacya

wadz skarb, w Król. Polsk., I, 44—140.

34) Mochnacki: Powstanie nar. polsk. (Par. 1834). I, 293 nn.

35) Bloch 1. c. tabl. XI; stosunek procentowy do ogólnej sumy
wpywów (w zakresie suby biecego roku) obliczony wedug cyfr

tabl. XII. Interesujcy jest w kadym razie fakt, e z kocem roku

1820, tj. ostatniego roku ministerstwa Wgleskiego, suma zalegoci

»do pobraniaa z biecego roku wynosia tylko 6,734.864 zp., jak

wida z tablic doczonych do jego Projektu Ustawy Skarbowej

str. 215; wysoko takiche zalegoci (w kocu kadego roku) z po-

przednich lat, nie jest na tablicach tych wykazana. Otó zalegoci

na kocu r. 1820, niemal o poow nisze od zalegoci na kocu
r. 1824, nisze s nawet o 25% od zalegoci na kocu pierwszych

dwóch lat ministerstwa Lubeckiego, tj. w czasach najwikszego na-

tenia ruby fiskalnej. Nie mona tego wytumaczy znacznie wi-
ksz sprystoci administracyi Wgleskiego. Przyczyna tego zja-

wiska tkwia niezawodnie gdzieindziej: w bezadzie, skutkiem któ-

rego niedokadnie prowadzono wykazy zalegoci, albo te w czem
jeszcze o wiele gorszem, tj. w rozmylnem pomijaniu wielu (i to

bardzo wielu albo te. bardzo wysokich) pozycyj. Korrupcya u góry

szerzya coraz bardziej wzmagajc si w kadym roku korrupcy
na wszystkich szczeblach administracyi skarbowej, ob. wyej str. 145.

36) LS. 28 padziernika i 3 hstopada 1821.
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37) LG. 19 kwietnia 182H.

38) LG. 25 czerwca 1824.

39) O pobycie Nowosilcowa w Petersburgu tame oraz GL.

30 czerwca, 19 i 21 lipca i 18 sierpnia 1824. Ju 30 czerwca donosi

Grabowski, e »Bajkow (osawiony sekretarz Nowosilcowa) ju przed

dwoma dniami przyjecha a Nowosilcow za dwa dni spodziewany*;

przyby zatem z pocztkiem lipca i bawi tam jeszcze w drugiej

poowie sierpnia. Por. wyej str. 348.

40) Jasne jest zupenie i jasne byo niezawodnie dla cesarza

Aleksandra znaczenie tych ustpów, pisanych nie bez fmezyi, z sil,

a zarazem ze zrozumia zupenie ostronoci. Lubecki nie móg
napisa po prostu: »Za poprzedniego ministerstwa Nowosilcow okra-

da bezczelnie Skarb Królestwa; obecnie nie mogc tego czyni,

mci si na mnie i stara si mnie wygry, wespó z tymi wszyst-

kimi, którzy z nim razem Skarb okradali« (la plaine n'est que

Vexpression de IHnteret decu ou nne malveiUance personnelle). Nie

móg tak napisa, nie mia bowiem dowodów w postaci formalnych

kwitów na te wysokie sumy, które midzy r. 1817 a 1821 wpyny
do kieszeni Nowosilcowa. W jaki sposób, jakimi skanaamia te sumy
przepyway, to mona sobie jedynie wyobrazi, znajc praktyk
pierwowzoru, wedug którego za ministerstwa Wgleskiego ukszta-

towaa si administracya skarbowa Królestwa pod impulsem No-

wosilcowa. Tak Lubecki wyrazi si z finezy w memoryale do ce-

sarza Mikoaja z 29 grudnia 1828 (epogue d lauelle M. le Commis-

saire Imperial donnait encore 1'impulsion a toute la machin finan-

ciere ob. Coup d'oeil sur I'etat du Royaume de Pologne sous la do-

mination russe, str. 237). Nie pomylimy si jednak zapewne, przypu-

szczajc, e te wszystkie tak bardzo wyrane aluzye do strasznego

rozboju, jakiego Nowosilcow dokonywa na Skarbie Królestwa w la-

tach 1817—1821, byy zupenie przejrzyste, zarówno dla Aleksandra

jak i dla Mikoaja; ustnie mówi Lubecki z nimi otwarcie o tym
przedmiocie. Warto tu przytoczy jeszcze jeden ustp z obrony Lu-

beckiego (LG. 25 czerwca 1824 na samym wstpie): »A la t6te des

antagonistes s'est rang M. le Senateur Novossilzoff; mais sans vous

raconter ici tout ce qu'il a pu dire, et tout ce que j'ai pu rópondre,

qu'il vous suffise de savoir que son opinion n'ótait pas tr6s bien

tayee et qu' avec la connaissance quej'ai des antecdens,
j'ai facilement renverse ses raisonnemens fragiles«.

41) Ob. w drugiej czci: »Administracya skarbowa*.

42) For. wyej str. 26.

43) LS. 24 grudnia 1821.

44) LS. 9 grudnia 1821: »Odstpi dania przysania mi 2 mi-

lionów i ani jednego razu o niem nie wspomn, ale pod jedn kon-

dycy i n aj usilniejsz prob: niech z góry przyjdzie sówko do



DO V ROZDZIAU 465

W. Ksicia, aby mi w Januarii a do maja udzieli wojskowej egze-

kucyi, li tylko do zalegoci uzyskania, to ja ureguluj sub tak,

e nietylko suba 1822 naj regularniej pójdzie, ale nadto ogoszenie

superaty, w sposób, jaki zaproponuj, kredyt zewntrz nam zape-

wni... Powtarzam, i uyj egzekucy tylko na zalegoci, bo mi

idzie o uregulowanie rachunków 1821 roku i forszusa z rónych de-

pozytów na sub biegnc uyte nazad odoy, bo inaczej za
byaby opinia, a nawet ufnoci Rzd by nie mia, jeliby zoone
w kasach depozyta nie powrócia.

45) LS. 27 listopada i 9 grudnia 1821, 7, 18 stycznia, 16, 24

marca 1822. SL. 2 stycznia 1822. Jeszcze 18 stycznia egzekucy woj-

skowa nie bya czynn, poniewa pod t dat pisze L., e wedug
zapewnie ministra Wojny bdzie przyzwolon, jakkolwiek ju 2

stycznia Sobolewski zawiadomi/ urzdowo W. X. Konstantego o de-

cyzyi Cesarza w tym wzgldzie; od 1 marca za cofnito egzekucy
wojskow (LS. 24 marca). Wyjtkowo i w do ograniczonych, co

prawda, rozmiarach posugiwano si ju za Ksistwa Warszaw-
skiego (w r. 1812) i Rzdu Tymczasowego egzekucy wojskow przy

ciganiu zalegych podatków, ob. Radziszewski, Skarb i org.

w. skarb. I, 250.

46) LS. 16 lutego 1822.

47) LG. 2 maja 1823, 25 listopada 1825, GL. 4 stycznia 1826.

48) LS. 4, 16, 23 lutego, 24 marca 1822, o cenach napojów LG.

30 lipca 1824. K. Komian nawet Mochnackiego przeciga w ogól-

nym sdzie o Lubeckim, od którego zreszt doznawa jTzliwoci

(Pamitniki, 111. 297 nn.): »Ks. Lubecki — pisze (str. 273) — jako

minister Skarbu niczem innem nie by jak naladowc rzdu rosyj-

skiego. Kabak, monopole, banki (!!), nieuszanowanie prywatnej wa-
snoci... « Albo (tame str. 281): »mia serce polskie, ale gow ro-

syjska.

49) Lubecki, przygotowawszy w najwikszej tajemnicy cay
operat o poborze dochodów konsumcyjnych oraz projekt kontraktu

z Newachowiczem, przyniós te akta wraz z gotowemi rozporz-

dzeniami na posiedzenie Rady Administracyjnej, gdy wskutek ko-

respondencyi z ministrem S. S. mia ju zapewnion aprobat Ce-

sarza. Na posiedzeniu R. A. »naj silniej atakowa Hauke a szczegól-

niej Nowosilcow* ; dyskusya trwaa trzy godziny, wreszcie zgodzono

si jednogonie (LS. 4 lutego 1822). I Nowosilcow, syszc o apro-

bacie cesarskiej, zaprzesta opozycyi na posiedzeniu Rady, tem skwa-

pliwiej jednak pospieszy z krytyk uchwalonej innowacyi w ra-

porcie do Cesarza, dowodzc, e Lubecki naduy dobrej wiary Mo-

narchy. Wskutek uczynionych w tej okolicznoci przedstawie No-

wosilcowa Namiestnik otrzyma wskazówk, e »wol jest Króla,

St. Smolka. 30
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aby na przyszo waniejsze projekta jemu, Nowosilcowowi, by?y

komunikowane<r, o czem natychmiast zawiadomi Lubeckiego. (LS.

9 marca 1822). Ta wyrana »wola królewskaa utrudniaa nastpnie

bardzo pooenie Lubeckiego. Przez czas jaki brak wszelkich po-

zytywnych wiadomoci o dziaaniach Nowosilcowa w sprawie po-

boru konsumpcyjnego, jakkolwiek nie ulega wtpliwoci, e intere-

sowa si ywo krzykami na wprowadzony »kabak« i bynajmniej

nie by im obcy. Na wiosn za r, 1824, gdy N. gotowa si do walnej

kampanii przeciw Lubeckiemu (ob. wyej str. 120 i 464 przyp. 40), roz-

poczy si coraz czstsze i coraz drastyczniejsze bójki pomidzy
onierzami-kontrabandzistami a stra skarbow, awantury, zakó-

cajce nawet spokój ogrodu belwederskiego, które W. Ks. Konstan-

tego szczególnie rozdraniay, a wskutek których u Lubeckiego in-

terweniowali Kuruta, Hauke i Roniecki. Lubecki, nie bez susznoci

zapewne, wiksz wag przywizywa do tych zaj i donosi o nich

szczegóowo ministrowi S. S., przewidujc, e Cesarz bdzie o nich

otrzymywa raporta z Belwederu i od Nowosilcowa, przeciw którym

Jego listy do Grabowskiego, przeznaczone do odczytania Cesarzowi,

miay stanowi przeciwwag; LG. 16 kwietnia, 14 maja, 30 lipca,

8 sierpnia 1824 (tu przed wyjazdem Nowosilcowa do Petersburga

na decydujc przeciw Lubeckiemu kampani i podczas jego pobytu

w Petersburgu), 18 lutego, 25 listopada 1825. Charakterystyczn jest

rzecz, e w r. 1827, gdy waka midzy Nowosilcowem a Lubeckim

znów wesza w ostrzejsz faz, przed ustanowieniem Sdu Sejmo-

wego, ataki na »kabak«, które ju byy cokolwiek ucichy, wzno-

wiy si ze szczególn gwatownoci. Wówczas to wanie gównym
^szermierzem pogwaconego prawa« by przeciw Lubeckiemu refe-

rendarz Stanu Micha Hub. Kampani Hubego przeciw wprowadzo-

nemu w r. 1822 systemowi poboru konsumcyjnego objaniaj w cieka-

wy sposób, z jednej strony raport konsula pruskiego Schmidta z 12

wrzenia 1827 (A. B.) oraz Mochnacki: Hist. powst. (Par. 1834) L

805, z drugiej za korespondencya Lubeckiego z Grabowskim, LG.

17 sierpnia i 7 wrzenia 1827, GL. 24 sierpnia 1827.

50) LG. 25 listopada 1825, wspominajc o dyskusyi na ostatnim

Sejmie w przedmiocie naruszenia praw osób trzecich (mianowicie

za wacicieli miejskich gorzel) przez nowy system poboru kon-

sumpcyjnego, dodaje: „Aussi, cette cause avait-elle et embrasse
avec chaleur par plusieurs personnes, et les deputes avaient promis

de faire retentir la tribune de leurs genereux efforts contr ce qu'ils

regardaient comme un arbitraire fiscal. Mais, lorsqu'en compulsant

les actes de ma Commission, pour y puiser des moyens d'attaque,

ils virent que cette mesure si decriee avaient un but plus noble

qu'elle avait atteint; quand ils se furent convaincus que ses resul-
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tats avaient te de faire circuler parmi les proprietaires fonciers une
masse de trois millions de florins, ce qui avait Igerement contr*

balanc pour eux les difficultes des circonstances, en les mettant du
moins a mme d'acquitter les impóts et de soutenir leurs metairies:

alors ces ennemis si acharnes ont laiss tomber leurs armes, en

avouant que c'etait une operation vraiment financiere que celle qui,

enrichissant le Treser conformement aux lois, venaient d'une manióre

aussi bienfaisante au secors de Tagriculture"... T sam myl (ko-

rzyci dla rolnictwa z przytumienia spekulacyjnych a szkodliwych

dla zdrowia gorzel miejskich, sucych gównie do pokrywania
kontrabandy) rozwija L. kilka razy, od samego pocztku a nawet je-

szcze przed wprowadzeniem nowego poboru, w listach do Sobolew-
skiego i Grabowskiego, zwaszcza LS. 24 marca 1822 i LG. 13 sty-

cznia 1826. Oskarenie posa wieluskiego, Alojzego Biernackiego

przeciw Lubeckiemu, wniesione na posiedzeniu Izby Poselskiej 26

czerwca 1839, dyskusya nad tym przedmiotem i wynik gosowania
(12 gosów za oskareniem, 83 przeciw), ob. Protokó posiedze Izby

Poselskiej z miesica czerwca 1830 (Warszawa 1831) str. 306—310.

51) Barzykowski: Historya powstania, I, 327.

52) W Królestwie istniay od czasów Ksistwa Warszawskiego

monopole sprzeday soli, tytoniu i loteryi, Lubecki zasta je zatem

wszystkie i wprowadzi tylko, jak we wszystkiem innem, w admi-

stracyi tych monopolów cilejsz kontrol, przez co powikszy do-

chody. Do krzyków na »monopolia« Lubeckiego przyczyni si te
niezawodnie jego oryginalny projekt z r. 1822, w sprawie zmono-
pohzowania handlu towarami kolonialnymi (cukier, kawa, arak itp.,

take wino). Tego projektu nie zdoa urzeczywistni, mimo usilnych

stara, wskutek zacitej opozycyi Nowosilcowa, który w tej walce

rozwin energicznie agitacy wród szerokich kó spoeczestwa
przeciw nowemu monopolowi. Ob. w drugiej czci : »Administracya

skarbowa*. Interesujca to sprawa i z tego take wzgldu, e ostrze

projektu Lubeckiego zwrócone byo przeciw poredniczcemu han-

dlowi pruskiemu. Por. wyej str. 213, 238, 240, 298.

53) Rozporzdzenie to opiewa: »Rzd Tymczasowy. — Na wnio-

sek Komisyi Rzdowej P. i S. i nim Sejm stosowne w tej mierze

uchwali prawo, stanowi, co nastpuje: § 1. Od I-go stycznia 1831

pobór czopowego od trunków w Warszawie i Pradze stosowany

by ma do uchway sejmowej z dnia 23 grudnia 1811. — § 2. Do-

tychczasowy zarzd dochodów propinacyjno-konsumcyjnych w sto-

licy obowizywa bdzie do dnia 31 grudnia 1830. — § 3. Przepisy

powyszymi artykuami objte wejd w wykonanie we wszystkich

miastach, w których podobnie jak w Warszawie kocz si kon-

trakty o administracy z upywem biecego miesica, gdzie za
31*
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umowy do duszego czasu obowizuj, ma by niezwocznie przy-

stpionem do ukadów o zrzeczenie si praw z tych kontraktów

nabytych. Wykonanie poleca si Komisyi Rzdowej P. i S.«. Rps. bi-

blioteki ord. hr. Krasiskich p. n. »Postanowienia Rzdua, obejmu-

jcy rozporzdzenia Rzdu Tymczasowego a nastpnie Rzdu Na-

rodowego w sprawach skarbowych od 6 grudnia 18H0 do wrzenia
18H1. Charakterystyczn jest rzecz, e to popularne zarzdzenie,

pozbawiajce Skarb jednem pocigniciem pióra kilku milionów

pewnego a od lat 9 utrwalonego dochodu, wydano w kilka dni po

wybuchu powstania, mimo naglcych potrzeb, wobec grocej wojny

z Rosy, dla której zaegnania — istna ironia losu — Lubecki w tyra

samym dniu wyjeda do Petersburga w misyi od Dyktatora i Rzdu
Tymczasowego.

54) Co do historyi osawionego j>kabaku«, jego pocztku i dal-

szego rozwinicia w r. 1823 i 18*24 (Dziennik praw Król. Polsk. YIII,

39, 343), ob. w drugiej czci: »Administracya skarbowat,

55) W papierach Lubeckiego znajduje si osobna, spora teka,

zawierajca jego memoryay z lat 1841— 1844 w sprawie reformy

caego systemu podatku konsumcyjnego w Rosyi, zwaszcza za
o >odkupach« (A/36).

56) LS. 27 stycznia 1822; podobnie LS. 28 padziernika, we dwa
tygodnie zaledwie po objciu urzdowania: »W moich czynnociach

patrz jednego tylko: suba; bd pilnowa formy, kiedy przez ni
suba pójdzie, bd tako ama formy, kiedy przez to suba zy-

szcze*. Suba w sposobie wyraania si Lubeckiego znaczy czsta

to samo, co suba publiczna, dobro publiczne. W tym samym licie

ciekawa rozmowa z W. Ks. Konstantym, który go zaklina, eby od

form nie odstpowa, ob. wyej str. 132. Charakterystyczne, nie po-

zbawione gbszego wniknicia w waciwoci polskiej natury uwagi

oczczoci „form" w polskiem spoeczestwie, gdzie zachowanie »form€

suy czsto tylko do utrzymania i pokrywania naduy, LS. 16 sty-

cznia 1822.

57) Pamitnik do historyi pierwszych dni powstania Polski 1830^

roku przez oficera sztabu polskiego (Wad. Zamoyskiego), Roczniki

Tow. Przyjació Nauk Poznaskiego IV, 26.

58) LG. 10 listopada, 2 grudnia 1821.

59) Barzykowski: Historya powstania listopadowego, L 113v
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Do szóstego rozdziau.

1) LS. 28 padziernika 1821.

2) LS. 17 listopada 1821; o równie ciekawej rozmowie z W. Ks.

Konstantym pisze L. do S. 10 listopada 1821: odci mu si, uzasa-

dniajc tem wanie zajte przez siebie stanowisko, e cile trzyma
si „form", wedug rozkazu Cesarzewicza.

3) Komian: Pamitniki, III, 121; sam Komian by wiad-
kiem opowiadania Nowosilcowa i wzi je za dobr monet.

4) Barzykowski: Historya powstania listop., I. 118.

5) Bloch: Finanse Królestwa Polskiego, tabl. XII. Por. Radzi-
szewski: Skarb i organizacya wadz skarbowych w Królestwie

Polskiem, I. 217.

6) LG. 25 maja 1827; by to Antoni Siennicki, nadzw. referen-

darz Stanu, prezes komisy i obrachunkowej w Komisy i Rzd. Przy-

chodów i Skarbu, ob. Nowy kalendarzyk pohtyczny na rok 1827,

str. 98 i 389. Ustp przytoczonego listu brzmi; {Siennicki) a constate

par son sle 60 milUons des creances dues au Tresor dont 23 sont

deja accusees sur hypotheues. Wobec funkcyj, jakie Siennicki mia
sobie powierzone (prezesa Komisyi obrachunkowej w ministerstwie

Skarbu), rezultat ten by niezawodnie nie jego wyczn tylko za-

sug, ale zbiorowem dzieem caego biura, znajdujcego si pod jego

kierownictwem, a zoonego z 18 urzdników, miao wic mona
sdzi, e cyfry powyej podane, nie byy niczem innem, jak okr-
gemi cyframi ogólnego rezultatu dochodze w przedmiocie zale-

gych naleytoci, zarówno wykazanych jak i zahipotekowanych do

maja 1827. Raport przedstawiony Sejmowi r. 1830 wykazywa wpraw-
dzie ogóln sum tych pretensyj w kwocie 77.628.097 zp. 9 gr.,

w sumie tej mieciy si jednak niezawodnie take pretensye nie

dajce si zrealizowa, które w kadym razie stanowiy do
znaczny procent ogólnej sumy. W zestawieniu z temi cyframi wcale

interesujca jest wzmianka LG. 9 stycznia 1824, wedug której ogólna

suma zalegych pretensyj skarbowych od r. 1815 po koniec mini-

sterstwa Wgleskiego wynosia, wedug dokonanych wówczas obli-

cze, okoo 20 milionów zp., przy czem Lubecki dodaje: Quant aux
recetes arrierSes, beaucoup sans doue devron etre passees dans nos

ecritures dans Tarticle „perte^', mais une uanite aussi restera exi-

gible, et pourrait meme, avec des chances favorables de commerce

(myli tu mianowicie o handlu zboowym) rentrer dans nos coffres.

Dziwnie brzmi sceptycyzm Lubeckiego (w r. 1825) co do monoci
zrealizowania tak wieych stosunkowo zalegoci, w zestawieniu

z rekryminacyami Barzykowskiego co do bezwzgldnego egzekwo-

wania przedawnionych pretensyj skarbowych. Jaskrawo ich jest
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tern bardziej uderzajc, o dwaj wspóczeni pisarze, którzy o tyle

zjadliwiej od Barzyliowskiego wytykaj rzeczywiste i rzekome nie-

dostatki skarbowej administracyi Lubeckiego, ten przedmiot pomi-

jaj milczeniem lub ledwie go dotykaj; Komian wcale o nim nie

wspomina, Mochnacki za (Powstanie nar. pol., Par. 1834, I, 294)

mimochodem nadmienia: »wybiera naprzód podatki (antycypacya

r. 1821), egzekwowa spleniae«. Wie zreszt Mochnacki i o graty-

fikacyi Siennickiego i wytyka j jako objaw marnotrawstwa admi-

nistracyi skarbowej Lubeckiego, ale i przy tej sposobnoci nie roz-

wodzi si wcale szerzej nad spraw »spleniaych« pretensyj Skarbu.

Mimowoli nasuwa si pytanie, czy jaskrawo obrazu, nakrelonego

przez Barzykowskiego, nie bya w zwizku z osobistemi jego wspo-

mnieniami, które sam zreszt przytacza w tym samym ustpie, tak

rzadko wogóle, wyjtkowo zupenie, mówic o sobie samym — jak

wanie w tym ustpie — w pierwszej osobie.

7) Jaka korrupcya panowaa za ministerstwa Wgleskiego,
dowodzi jasno korespondencya Lubeckiego, z samego zwaszcza po-

cztku urzdowania, przepeniona skargami na personal minister-

stwa i urzdników skarbowych po województwach, na ich nieudol-

no, niesumienno, ale take i nieuczciwo. Caa machina roz-

przga si za Wgleskiego, kiedy naduycia u góry dziaay za-

raliwie na caej linii. »Z Polakami — pisze L. do Sobolewskiego —
wszystko mona zrobi, ale oprócz sprawiedliwoci trzeba surowoci
i nieugitocic Wzi si od razu energicznie do rzeczy; ju 24 li-

stopada 1821 donosi, e wszystkich urzdników cowych na nie-

szawskiej komorze nietylko oddalono zfe suby, ale równoczenie

oddano pod sd, »czego dotd nigdy nie byo«. Urzdnikom skar-

bowym przy komisyach wojewódzkich zagroono natychmiastow dy-

misy w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidowoci, bez wzgldu
na stopie i dugo suby. »0d tego czasu — dodaje — postrze-

gam inny ruch«. Por. te LS. 10 listopada, 2, 9, 16 grudnia 1821, 21 sty-

cznia, 9, 16 lutego: zabiegi o dobranie lepszego i pewniejszego per-

sonalu. Dopiero od r. 1824 zaczynaj si pochway, z postpem czasu

coraz liczniejsze i czstsze, szczególnie LG. 20 lutego 1824, 19 sierpnia

1825. I póniej jednak, nawet mimo utrwalonego silnie stanowiska

Lubeckiego i kwitncej ju legendy o jego »wszechwadzy*, niepo-

dobiestwem byo wyczyci do szcztu stajni Augiasza. Wielu urz-
dników musia zatrzyma, jakkolwiek nie by z nich zadowolony,

nie mogc znale lepszych ; cis jedynie kontrol stara si ukróca
groce zawsze z ich strony naduycia. Nieraz przyszo mu walczy
z protekcy, jakiej doznaway w Petersburgu, u Dworu, zwaszcza
wskutek interwencyi Nowosilcowa, najmizerniej sze indywidua w su-

bie rzdowej, pokrywajce serwilizmem jawne a szkodliwe dla Skarbu
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naduycia. Jaskrawym przykadem takiej bezskutecznej walki z mal-

wersacyami bya w r. 1829 sprawa osawionego Starnalskiego, wy-
sokiego urzdnika, prezesa Komisyi wojewódzkiej podlaskiej, który

wedug oblicze Lubeckiego przyprawi Skarb o milion przynajmniej

szkody; nie udao si Lubeckiemu ani go usun ani nawet prze-

prowadzi z nim ledztwa prawidowego, poniewa z Petersburga

nadszed rozkaz umorzenia sprawy, pod pozorem obrony » gorliwego

«

urzdnika od »szykan«, LT. 14 sierpnia, 11 wrzenia, TL. 2 wrzenia
1829. O Brockim, którego Lubecki powoa w r. 1826 na Dyrektora

Jeneralnego w ministerstwie Skarbu i dzielnego w nim pozyska
wspópracownika, pisze Kajetan Komian (Pam. III. 275), e czsto

przed nim »ali si na t skaon czered pomocników, subalternów,

których akomstwu, niewiernoci, bezczelnoci, ebractwu ca si
swej cnoty przeszkodzi nie móg«. e tak byo — a byy to wanie
resztki nie wymiecionej stajni Augiasza — to Komian poczytuje za

win Lubeckiemu, a równoczenie (tame str. 274) wyrzuca mu, e
stara si najlepszych urzdników ciga do ministerstwa Skarbu,

wyrzdzajc tem szkod innym wydziaom (!).

8) LS. 10 listopada 1821, LG. 15 sierpnia 1823, 20 stycznia 1824,

25 maja, 1 czerwca, 27 lipca 1827, 6 wrzenia 1829, z czem naley
porówna sprawozdanie Komisyj sejmowych 1830 r.. Protokó posie-

dze Izby Poselskiej z miesica czerwca 1830, str. 274—276. Komisye
wytykaj powolno dziaania Komisyi likwidacyjnej i nalegaj na

przyspieszenie jej prac. Przytoczona korespondencya Lubeckiego

z Grabowskim zawiera cenne przyczynki do osdzenia, o ile te uwagi

Komisyj sejmowych byy uzasadnione. Jeeli Komisya likwidacyjna

sprawdzia i uznaa od maja 1827 do koca grudnia 1829 23 milio-

nów zp. pretensyi (46<'/o ogólnej sumy sprawdzonych do tego czasu),

to przynajmniej w ostatnich czasach przed Sejmem r. 1830 nie za-

sugiwaa na zarzut powolnoci, przy czem nie naley zapomina,
e wanie dopiero od r. 1828, tj. od ukoczenia likwidacyi saskiej,

moga odda si z ca usilnoci likwidacyi wewntrznej. Wbrew
zarzutom, e Lubecki opónia tok likwidacyi wewntrznej, przyto-

czona powyej korespondencya wiadczy, jak pragn rychego jej

ukoczenia, dla ustalenia cyfry dugu krajowego i ostatecznego unor-

mowania caej gospodarki finansowej. Dlatego dy nawet do ry-

czatowych kompensat, chociaby nie bez straty dla Skarbu. Gdy
w r. 1829 Rada wojewódzka lubelska poruszya myl ryczatowej

komplanacyi w sprawie wzajemnych pretensyj Skarbu i obywateli

województwa, L. popar t myl gorco, uznajc, e byby przez to

dany dobry przykad innym województwom, a osignoby si po-

mylniejszy rezultat, z mniejsz strat czasu i z mniejszymi kosztami,

anieli koczc likwidacy szczegóow (LG. 25 maja 1827). Zymano
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si te na administraoy skarbow, o przez podstawionych ajentów

wykupywaa prywatne pretensye do Skarbu (Barzykowski 1. c. I.

118). Rzeczywicie wykupno prowadzone byo z inicyatywy Lubec-

kiego na szersz skal, od r. 1825 poczwszy, na co uyto kredytu,

w tym celu przyznanego z upowanienia Cesarza (z zapasów kaso-

wych); razem do koca padziernika 1829 wykupiono za 3 miliony

blizko 6 milionów (5.946.146 zip. 8 gr.). Lubecki przyznawa, e to

bya raczej operacya bankowa, anieli zadanie administracyi skarbo-

wej, dopóki jednak nie byo Banku, uwaa j za konieczn; póniej

powierzy j Bankowi Polskiemu. Uwaa j za za podan pod

kadym wzgldem, zarówno korzystn dla Skarbu, ;jak i dla jego

wierzycieli, którzy w ten sposób prdzej zrealizowali niezlikwido-

wane jeszcze pretensye albo niepatne jeszcze, cho ju sprawdzone

i zlikwidowane. Zarazem za widzia w takiej operacyi podane pa-

raliowanie prywatnej spekulacyi, która takie pretensye wykupywaa
nieraz za bezcen, ze szkod Skarbu a z mniejsz dla interesowanych

korzyci. Wykup pretensyi odbywa si naturalnie przez podsta-

wionych poredników, przeznaczony za na to kredyt przyznany by
przez Cesarza poufnie. O tej operacyi do czste wzmianki w ko-

respondencyi L. od r. 1825, LG. 27 lipca, 2 wrzenia 1825, 11 maja

1827, 6 listopada 1829, GL. 17 sierpnia 1825, 5 czerwca 1827. O ca-

ym przebiegu wewntrznej likwidacyi ob, take Zubelewicz, „O pa-

pierach publicznych w ogólnoci, ze szczególnym opisem papierów

krajowych, waniejszych zagranicznych i instytucyi, które na ich

handel wpywaj", Warszawa 1843 . Autor by jednym z najczynniej-

szych profesorów Szkoy Politechnicznej, któr Lubecki opiekowa
si z takiem zamiowaniem; jako stypendysta rzdowy odbywa stu-

dya za granic. O mierci Kalinowskiego LG. 18 czerwca 1828.

9) Kurs rónych kategoryi certyfikatów Komisyi likwidacyjnej

w r. 1828, podany wedug interesujcego artykuu F. Czermiskiego

p. n. » Likwidacyjne komisye w Polsce«, Orgelbranda (wielka) Ency-

klopedya Powszechna, XVII, 53. LG. 1 czerwca 1827 wspomina o dzie-

wiciu kategoryach certyfikatów Komisyi likwidacyjnej, które Skarb

Królestwa upowaniony by do przyjmowania zamiast gotówki

w opacie zalegych naleytoci (po rok 1821), wedug reskryptu z 3

czerwca 1825. W r. 1827 Lubecki zaproponowa wydawanie certyfi-

katów na inne kategorye pretensyi osób prywatnych do Skarbu,

a zarazem, eby przyjmowa certyfikaty tych dalszych kategoryi na

opat zalegoci w myl przytoczonego reskryptu z r. 1825. Dodaje

przy tem: „Ce bienfait ne pouvait alors tre ótendu a d'autres cathe-

gories par la tres simple raison que la Commission liuidatrice n'avait

pas encore emis des effets pour ces espóces de pretentions. Aujourd'hui

que cette magistrature a deja considerablement avance dans les tra-



DO VI ROZDZIAU 473

vaux, et que cette masse des creances a la charge du Treser par

elle reconnus, s'l6ve a plus de 26 millions, ii devient necessaire

d'autoriser la Commission Centrale de liuidation a emettre des Do-

wody pour les autres classes de pretentions spcifiees dans Fordon-

nance du Lieutenant datee du 27janvier 1825, et d'etendre les dispo-

sitions du rescript du Ministre Secretaire d^Etat du 22 mai (3 juin)

1825 a ces nouveaux effets. GL. 13 czerwca 1827 donosi o zatwier-

dzeniu tej propozycyi przez Cesarza.

10) K. Komian: Pamitniki III. 276. Mochnacki: Powsta-

nie. I, 310.

11) LG. 5 stycznia 1829; rzeczywicie, w porównaniu z warun-

kami np. austryackiej poyczki z 1 grudnia 1829 i 1 kwietnia 1830,

(B e er: Die Finanzen Oesterreichs im XIX Jahrhundert, str. 133 nn.), albo

zwaszcza wspóczesnych rosyjskich poyczek (Bloch: Finanse Ho-

syi, I, 118, 119, 130, lb4t), warunki polskiej poyczki z r. 1829/30 byy
uderzajco korzystne. Korespondencya Lubeckiego z Grabowskim
zawiera wiele ciekawych przyczynków do dugiej historyi poyczki

z r. 1829/30, LG. 18, 25 lutego, 12 czerwca, 29 lipca, 12 sierpnia 1825,

10 i 18 stycznia, 3, 17, 24 listopada, 15, 29 grudnia 1826, 23 lutego,

10 sierpnia 1827, 17 padziernika, 19 grudnia 1828, 5, 10, 17, 21 sty-

cznia, 21 lutego 1829, 3 wrzenia 1830; GL. 17 sierpnia 1825, 25 pa-

dziernika, 15 listopada, 27 grudnia 1825, 17 grudnia 1828, 10 lutego

1829. Plan zagranicznej poyczki poruszony by najpierw przez Mo-

stowskiego, ministra Spraw Wewntrznych, na cele rozmaitych in-

westycyi, z pocztkiem r. 1825. Lubecki by przeciwny temu planowi,

rozumujc, jako domorosy ekonomista: femprune a 4^/^, je retire-

rai 6^/q, donc la mesure est honne; femprunte a 6^/^, je retirerai 4^/'^,

donc la mesure est mauvaise . . . Twierdzi nadto, e ta poyczka po-

krzyowaaby mu wszystkie jego plany finansowe (których na Radzie

Administracyjnej nie móg wyjani, ze wzgldu na obecno Nowo-
silcowa), a przed utworzeniem Towarzystwa Kredytowego (co nast-

pio w tym samym roku) byaby nawet dla kraju szkodliw. Wkrótce

jednak, i to wanie po utworzeniu T. K., wzi spraw poj^czki wy-

cznie w swoje rce, jakkolwiek za nawet do niej mocno si zapali,

negocyowa dugo, nie zdradzajc si zgoa na zewntrz z ochot

do zacignicia poyczki. Historya tych negocyacyi wiadczy wa-
nie, jak w cigu nastpnych lat rós kredyt Królestwa, co byo za-

sug Lubeckiego, zarówno na polu rezultatów finansowej jego go-

spodarki, jak na polu dwignicia si caego kraju pod wzgldem
ekonomicznym, zwaszcza wskutek unormowania wewntrznych sto-

sunków kredytowych. Skd ind jednak zaszy trudnoci, po wst-
pieniu Mikoaja na tron. Mikoaj, nic nie znajc si na finansach,

przeciwny by w ogóle wszelkiej poyczce; nie pojmowa jej wartoci
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bez nieuniknionej potrzeby: Les em-prunts que la Russie a contracU,

Vaccahlent. Przekonano go wreszcie objanieniem planu inwestycyi,

na które poyczka miaa by uyta: 12 milionów na podniesienie

górnictwa, z czego Lubecki ju po 4—5 latach spodziewa si staego

dochodu co najnmiej 2 milionów (a wic do 177o od woonego ka-

pitau); 9 milionów na ukoczenie kanau augustowskiego, 2 miliony

na budow bocznego kanau midzy Wis a Narwi, z ujciem pod

Prag (z samego tylko wzgldu na spoytkowanie siy wodnej pod

Warszaw oprocentowanie na 15Vo); dostarczenie potrzebnych rod-

ków (sposobem bezprocentowej poyczki) na assanizacy i upiksze-

nie Warszawy (wodocigi, Quai na Solcu) itp. 6 milionów; wreszcie

dotacya projektowanego Banku Polskiego itp. Mikoaj zgodzi si
w zasadzie na poyczk, a nawet i na proponowane wówczas przez

kapita zagraniczny warunki, Lubecki nie spieszy si jednak, usiujc
korzystniejsze warunki wyjedna. Istotnie porównanie warunków,
które on ju sam decydowa si przyj w r. 1828, z warunkami, na
podstawie których poyczka przysza ostatecznie do skutku w na-

stpnym roku, wiadczy zarówno o zrcznoci Lubeckiego w pro-

wadzeniu negocyacyi, jak i o rosncym nieustannie kredycie Króle-

stwa (42 milionów zp. na 57o z 25 letni amortyzacy). Doprowa-
dziwszy do tego rezultatu, Lubecki, zdaje si, ochód nieco do sfina-

lizowania interesu. Przedstawia mianowicie Cesarzowi, e moe zu-

penie wedug wasnego uznania przyj lub odrzuci propozycy,

Królestwo bowiem atwo bez niej si obejdzie, dziki nagromadzo-

nym zapasom, a jedynie ze wzgldu na toczc si wojn tureck

poyczka byaby potrzebn, o ileby wojsko polskie miao wystpi
na hni bojow. Cesarz przyj propozycy, ze wzgldu za na wo-
jenne cele poyczki zarzdzi lokacy kapitau w Petersburgu. Zdaje

si, e ta ostatnia, przez Lubeckiego przewidywana okoliczno przy-

czynia si gównie do jego ochodnicia w ostatniej chwili; w ka-

dym razie jednak stanowisko, jakie wówczas zaj (przyj lub od-

rzuci), dogadzao niezmiernie mioci wasnej ministra, który po 9

latach swojej administracyi doprowadzi finanse z ruiny do takiego

stanu, i wedug jego zapewnie Królestwo dla wewntrznych swj^ch

interesów nie potrzebowao wcale zacignicia zagranicznej poyczki,

nawet w tak korzystnych warunkach. Istotnie, od r. 1826 zmienio

si pooenie, od czasu, kiedy Lubecki przedstawi by obszerny plan

owych inwestycyi rozmaitego rodzaju, na których pokrycie miaa
suy zagraniczna poyczka; zmienio si wskutek zaoenia Banku
Polskiego i pomylnego rozwoju tej instytucyi, która moga bez za-

granicznej poyczki zaj si sfinansowaniem rónych wkadów,
obiecujcych korzystne oprocentowanie, jak to miao miejsce z bu-

dow szos, por. wyej str. 177, 380. Twierdzenie Lubeckiego, e po-
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yczka jest a prendre ou a rejeter, nie byo zatem bynajmniej czcz
przechwak, jakie za miao znaczenie polityczne w owym momencie,

ze wzgldu na zachwian pozycy Lubeckiego, po wyroku Sdu
Sejmowego, ob. wyej str. 420.

12) LS. 3 listopada 1821. O reformach, wprowadzonych przez

Lubeckiego do rachunkowoci pod koniec r. 1823, mianowicie w ka-

sach wojewódzkich, obwodowych i powiatowych, gdzie przedtem

wielki niead panowa, ob. Radziszewski: Skarb i organizacya

wadz skarbowych w Królestwie Polskiem I. 232 nn. Tame str. 241

o scysyach midzy Izb Obrachunkow a Komisy Rzdow Przych.

i Skarbu, w pierwszych latach ministerstwa Lubeckiego, przy czem
naley pamita, e prezesem Izby Obrachunkowej by naówczas je-

szcze Okoow, prawa rka Nowosilcowa. Jak trudna bya Lubeckiego

pozycya wobec Okoowa, wida z LS. 24 listopada, 9 i 10 grudnia,

29 grudnia 1821, LG. 18 lipca 1823. Por. wyej str. 458, przyp. 14.

13) Ob. wyej str. 470, przyp. 7, oraz LG. 2 grudnia 1821.

14) LG. 29 grudnia 1821. W korespondencyi Lubeckiego nie

brak równie dowodów, e postpujc z wielk surowoci wzgl-
dem urzdników, którym dowiedziono malwersacyi albo wspówiny
w defraudacyach, nie przesadza w fiskalnej bezwzgldnoci w sto-

sunku do kupców, przywykych do zagniedonej praktyki przemy-

tniczej, gdy cisem stosowaniem przepisów mona ich byo do-

szcztnie zrujnowa. Do byo rzuci postrach dla powstrzymania

tej praktyki na przyszo, poprzesta za na agodnym wymiarze

kary; ob. zwaszcza LG. 27 wrzenia, 4 padziernika 1823. Z tem

wszystkiem al si Komisye sejmowe r. 1830 w swym raporcie (Pro-

tokó posiedzee I. P. str. 240): ))Czyh jeszcze nie uderzaj rubryki

znacznego dochodu z kar defraudacyjnych lub e tylu nieszczli-

wych jczy po wizieniach i suterenach za defraudacye?« Istotnie

w poprzednim wanie roku (1829) rubryka przychodu »z kar« wy-
kazuje a 2.708.000 zp. (Bloch: Finanse Król. Pol. tabl. III), co mu-
siao mie jakie wyjtkowe przyczyny, gdy w poprzednich latach

widzimy w tej rubryce cyfry odpowiadajce zaledwie 14—25% tej

sumy. W sprawozdaniu Komisyj sejmowych nie w tem jednem tylko

miejscu przebija pewna sympatya dla defraudantów cowych, tak nie-

rzadka w naszem spoeczestwie. Nie zwracano na to zgoa uwagi, e
energiczna walka Lubeckiego z przemytnictwem miaa na celu nie tylko

interes Skarbu, ale take ochron ywotnych interesów przemysu
krajowego, a to ze wzgldu na stosunki handlowe z Prusami i na

ca prusk polityk handlow, ob. wyej str. 297 i 365.

15) LS. 16 grudnia 1821, LG. 29 marca, 28 listopada 1823, 23

stycznia, 20 lutego 1824, 19 sierpnia 1825, 29 stycznia 1826, 18 czerwca

1828
;
po mierci Kalinowskiego : s'il a succomhe, heaucoup d'cmres de
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mes employs se trouven aussi hors de combat. O >przeadowywaniu<
urzdników, ob. Mochnacki: Powst. nar. pol., I, 297.

16) Reskrypt Aleksandra I z 21 czerwca (9 lipca) 1822, wyje-

dnany przez Lubeckiego za jego pierwszego pobytu w Petersburgu

po objciu ministerstwa; Zbiór przepisów administr. Królestwa Polsk.,

Wydzia Skarbu V. 31. LG. 5 grudnia 1823: gorca proba o wzno-
wienie i surowe przypomnienie zarzdze, zawartych w tym re-

skrypcie; to samo LG. 20 grudnia 1823. Proba ta odniosa po-
dany skutek, LG. 16 stycznia 1824 Co do Mikoaja, LG. 6 stycznia

1826, GL. 1 lutego 1826.

17) Barzykowski 1. c. L lU; zajcia tego rodzaju musiay
si, zwaszcza z pocztku, kilka razy powtarza, zanim W. Ks. Kon-
stanty odwyk od dawnej praktyki dania i zabierania pienidzy

bez wzgldu na granice budetu. Ciekawy lad takiego zajcia LG.

24 kwietnia, 21 maja 1824 Chodzio wówczas o sum 193.245 zp.,

której wydania W. Ks. Konstanty domaga si na budow koszar,

jakkolwiek nie figurowaa w budecie. Lubecki wbrew swemu zwy-

czajowi, tym razem ustpi »pod naciskiem Namiestnika*, jak do-

nosi Grabowskiemu, natychmiast jednak zda o tem spraw Cesa-

rzowi za porednictwem ministra S. S. W miesic potem wyzna ze

skruch »swój bd i win«, przytaczajc motywa, dla których ustpi.

Niezrównany jest ustp listu, bezporednio po tem przyznaniu si
do winy: »Le soldat qui a recu une consigne, ne s'occupe pas a peser

les raisons plus ou moins justes qui lui sont donnees, lorsqu'il s'agit

de la violer: ii oppose Timpassible non a toutes les sollicitations,

croise la bayonnette, s'il le faut, et meurt avec honneur, en dófen-

dant son poste. Premier sentinelle du Trósor public, place par le

Souverain, aucune consideration ne devait me faire departir de Tin-

flexibilitó qui m'ótait commandee, et je regrette vivement une faute

que je ne commettrai plus. Mais, pour m'óviter, s'il se peut, les dó-

sagremens d'une revolte ouverte contr des ordres supórieurs, je de-

sire la reiteration de la volonte Imperiale* . . . Bya w tem postpo-

waniu Lubeckiego wyrafinowana finezya. Wydatek by niezbdny;

rychlej czy póniej, na danie W. Ksicia, byby Cesarz poleci

asygnowa potrzebn sum z zapasów kasowych; w owej za chwili

wicej ni kiedykolwiek otwarty konflikt z W. Ksiciem by niepo-

dany. Wówczas to bowiem wanie, na wiosn 1824, Nowosilcow

poruszy naraz wszystkie spryny, eby podkopa pozycy Lube-

ckiego, a za pobytem w Petersburgu, dokd wybiera si latem, za-

da mu cios ostateczny. Szuka zatem najrozmaitszych sposobów po-

rónienia przeciwnika z W. Ksiciem; por. wyej str. 120, 127, 345

nn. Ustpi wic Lubecki tym razem, nie chcc by bez potrzeby

Donkiszotem najsuszniejszej nawet zasady, której zawsze broni do



DO VI ROZDZIAU 47 7

upadego; ustpi jednak niezawodnie z t myl z góry powzit,
e za jaki miesic »uderzy si w piersi* — i wyjedna u Cesarza tak

podane obostrzenie »nieprzekraczalnoci« budetu, nawet w sto-

sunku do W. Ks. Konstantego. Interesujca jest te odpowied mini-

stra S. S. (GL. 9 czerwca 1824): »Miaem z sob list Ksicia z dnia

21 maja i go od deszczki przeczytaem; tre onego zadowolnia zu-

penie N. Pana, a wyrazy la consigne, Vimpassihle „non" et la hayon-

nette croisee bardzo go zabawiy. Sowem bardzo kontent mie przy

swoich kufrach tak dobrego szyldwacha «.

18) LS. 28 lutego 1825; por. take LG. 20 padziernika 1826:

»Notre Trsor n'est pas encore arriv a ce point qui doint maruer
le term de sa marche, et mes efforts tendent a ne pas le laisser en

arrióre du temps, persuade que tout ce qui reste stationnaire, ne tarde

pas a decroitre«.

19) Komunikat Prof. Rostworowskiego na posiedzeniu Wydz.
hist.-filozof. Akademii Umiejtnoci 20 listopada 1905: »Prawno-poli-

tyczna strona budetów Królestwa Polskiego 1815—1830«; por. Ra-

dziszewski, Skarb i organizacya wadz skarbowych w Królestwie Pol-

skiem I, 191 nn.

20) Ob. w drugiej czci: »Projekta Ustawy Skarbowej z r. 1821 «.

21) Korespondencya Lubeckiego przepeniona ciekawymi przy-

czynkami do historyi tych walk z kolegami, zwaszcza ku kocowi
kadego roku, w czasie konferencyi budetowych i podczas ukada-
nia budetu, szczególnie LG. 25 lipca, 4 padziernika 1823, 11, 18 li-

stopada 1825, 12 stycznia, 81 sierpnia 1827, 8 padziernika, 13 listo-

stopada 1830. Grabowski nazywa L. w jednej odpowiedzi »Ajaxem«.

22) Ob. wyej str. 114. Ogólne cyfry budetów Lubeckiego po-

dane w Zbiorze przepisów administracyjnych Król. Pol.: Wydz. Skarbu,

tom V, str. 27—75; Wgleskiego projekt budetu na rok 1822 w do-

datkach do Projektu Ustawy Skarbowej, tabl. III, arch. szczucz. O za-

pasach kasowych, które Lubecki nagromadzi podczas swojej admini-

stracyi skarbowej, ob. w drugiej czci: sAdministracya skarbowa«.

23) LS. 15 wrzenia 1821.

24) Dekret królewski o wprowadzeniu biletów kasowych z 15

kwietnia 1823, Dziennik Praw VIII. 64. Przy wymianie biletów na
gotówk, rzdowa kasa wymiany w Warszawie potrcaa 2% (art.

9); umorzenie biletów byo zapowiedziane, oraz stosowny fundusz za

umorzenie, w » budecie konstytucyjnym « (art. 2). Korespondencya

Lubeckiego z Grabowskim zawiera obfite szczegóy z historyi emisyi

tych biletów: LG. 5 marca 1823, 20 marca 1823, GL. 19, 23 marca,

16, 22 kwietnia, 25 lipca, 24 wrzenia i t. d. 1824 (szczegóy o post-
pujcej konfekcyi biletów w Petersburgu), 11, 18 lutego, 31 marca
1824. Bilety te byy jednym z pierwszych urzeczywistnionych pro-
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joktów Lubeckiego; oprócz przysporzenia rodków cyrkulacyjnych,

których brak iiiozmiornic^ daAYa sig w Kr(')lestwio uczuwa, Lubecki

obiecywa sobie dla JSkarbu znaczne korzyci z eskontu przy wymia-
nie na gotówk, ze zniszczenia wielu biletów i z innych operacyi,

które ju w r. 1823 projektowa, gdy powstanie Bank Polski: c'est

par des reviremens de ce genre que la Saxe est parvenue a liuider

ses detes (LG. 5 marca 182H). Warto przytoczy tu nastpujcy ustp
z raportu pruskiego konsula Schmidta o biletach kasowych (29 lu-

tego 1824, A. B.)...« die Einfiihrung des Papiergeldes, welches in St.

Petersburg fabriziert wird und zum Teil hier schon eingelangt ist;

mehrere Millionen werden wohl binnen drei Monaten in Cours gesetzt

sein und man hofft, dass wenigstens im An fang (podkrelone

w oryginale) die Realisation derselben jederzeit erfolgen wird«. O pro-

jekcie Lubeckiego w sprawie biletów kasowych wspomina Schmidt

ju w raporcie z 8 sierpnia 1822 (A. B.): >Sein Projekt zu einem Pa-

piergelde nach dem Muster der preussischen Tresorscheine«. Schmidt

by echem nieprzyjaznej Lubeckiemu opinii; ciekawa to w kadym
razie wiadomo, e po wprowadzeniu biletów kasowych nie byo do

nich z pocztku wielkiego zaufania, jeeU spodziewano si tylko, e
na razie bdzie odbywa si prawidowo wymiana na monet brz-
czc. Nigdy jednak nie byo nawet mowy o zaniechaniu wymiany
na gotówk. Jakie trudnoci Lubecki mia do przezwycienia ze

swym projektem biletów kasowych, wida z raportu austryackiego

konsula Du Chet z 13 maja 1823 (A. W.). Pisze on, e powszechnie

wprawdzie uznawano konieczno wprowadzenia pienidzy papiero-

wych, i>allein verschiedene diesfalls vorgekommene Yorschlage hatten im

Staatsrate so vielen Widerspruch gefunden, dass seit einiger Zeit die

Hoffnungen und Beangstigungen in dieser Angelegenheit aufgegeben

wurden...«. Dlatego te nie udao si Lubeckiemu od razu wyjedna
aprobaty monarszej dla swego projektu biletów kasowych, gdy zawióz
go do Petersburga w maju 1822; rzecz pozostaa w zawieszeniu a do

pobytu Aleksandra w Warszawie w styczniu 1823; por. niej przyp.

39 do VIII rod. Po zaoeniu Banku Polskiego w r. 1828, Bank ob-

j dalsz emisy i wymian biletów kasowych, obok których podj
zarazem emisy nowych biletów bankowych (art. 22 Statutu Banku).

Warto ogólna wypuszczonych biletów bankowych wraz z dawnymi
biletami kasowymi nie moga (art. 23) >przewysza iloci funduszu

wasno Banku stanowicego «. Ob. Dziennik praw Królestwa Pol-

skiego, XII. 132' oraz w drugiej czci: »Dwa dziea Lubeckiego*.

25) Zbiór przepisów adm. Król. Polsk., Wydz. Skarbu V. 37—69.

26) O i>antelineam« ob. w drugiej czci: »Administracya Skar-

bowaa, gdzie czytelnik znajdzie tabelk, wykazujc za cay czas ad-

ministracyi skarbowej Lubeckiego, pod kadym rokiem: sum preli-
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minowanego dochodu i rozchodu ant lineam, oraz przewyk do-

chodu; nastpnie za sum preliminowanej przewyki dochodu post

lineam, oraz sum rzeczywistej przewyki, jaka okazaa si po sspel-

nieniu« kadorazowego budetu. Tu zaznaczy tylko naley, e cyfry

podane w tablicach Blocha (Finanse Królestwa Polskiego) nie maj
co do budetu adnej wartoci, poniewa nie odróniano w nich

cyfr ant lineam i post lineam, ale zesumowano je razem.

27) LG. 18 listopada 1825.

28) LG. 1 i 8 grudnia 1826, 12 stycznia 1827. GL. 20 grudnia

1826. Por. expose Lubeckiego przy ukadaniu budetu na rok 1827,

ogoszone wieo w dziele Radziszewskiego, Skarb i organ. w. sk.

w Królestwie Polskiem str. XXXVL
29) Reskrypt ministra S. S. z 9 lipca 1822 (wydany podczas obe-

cnoci Lubeckiego w Petersburgu), Zb. przep. adm. (j. w.) str. 31.

30) Bloch, Finanse Król. Pol., tabl, IX podaje cyfry odnoszce
si do nadzwyczajnych (nadbudetowych) kredytów; zestawienie to

nie jest jednak wyczerpujce, poniewa widocznie niektóre wydatki,

pokrywane nadzwyczajnymi kredytami, które byy przyznane w cigu
roku, uwzgldnione s na innych tablicach i wliczone do budeto-

wych wydatków ; tak niepodobna pomieci w cyfrach podanych na

tabl. IX kredytów z r. 1822 i 1823 na popieranie przemysu, ani te
niejednego innego nadzwyczajnego kredytu z pierwszych lat mini-

sterstwa Lubeckiego, cho w korespondencyi jego z Sekretarzem

Stanu znajduj si wyrane wzmianki o takich kredytach z tego

czasu. Wskutek tego, oprócz pierwszego roku (1822), w którym suma
nadzwyczajnych kredytów wynosi 2,702.000 zp. (po odliczeniu takich

wydatków jak zwrot naruszonych depozytów lub »niewaciwie po-

branych dochodów«), nastpujce lata a do r. 1826 wcznie wyka-
zuj do skromne cyfry nadzwyczajnych kredytów, okoo pó mi-

liona co roku. Dopiero od r. 1827 rosn te cyfry do wysokoci
2,114.000, 2,693.000, 1,121.000 zp.; wydatki, pokryte z rubryki :^do

dyspozycyi N. Pana«, która wanie od r. 1828 przybya do budetu,

mieszcz si widocznie w tych cyfrach.

31) Jaskrawym przykadem takiej opozycyi Lubeckiego przeciw

yczeniu cesarza Mikoaja bya sprawa hr. Gutakowskich w r. 1828.

Chodzio oto, eby pastwo Wacawowie Gutakowscy w jakikolwiek

sposób otrzymali z funduszów publicznych 200.000 zp. ; miao to by
upozorowane zaliczk na kupno majtku Gutakowskich, który Skarb

mia naby dla przyczenia do domen. Wacaw Gutakowski by,

jak wiadomo, oeniony z Józef Grudzisk, rodzon siostr ks.

owickiej. Lubecki w aden sposób nie chcia zrozumie, dlaczego

Skarb ma robi zy interes, aby pani Gutakowska miaa za co wy-

jecha do kpiel. Wobec tego powsta projekt poyczki z Banku Pol-
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skiego, ale Lubecki nie móg zgodzi si na to, nie widzc dostate-

cznego zabezpieczenia. Doprowadzi tern Mikoaja do zniecierpliwie-

nia, na swojem jednak postawi, LT. 14-, 21 sierpnia, 4, 11 wrzenia
1828, TL. 2, 17 wrzenia 1828.

32) Mochnacki: "Powstanie I. 306, Protokó posiedze Izby

Poselskiej 1830, str. 262.

33) Ju w listodadzie 1821, w najkopotliwszych czasach, L. uwa-
a podwyszenie pac Prezesów Komisyi wojewódzkich za jeden

z n ajnagiejszych postulatów, sdzc, e nizka paca 15.000 zp. od-

strcza znakomitszych obywateli od podejmowania si tych obowi-
zków, od których inteligentnego a poczuciem obywatelskiem prze-

jtego penienia zalea przedewszystkiem pomylny tok administra-

cyi krajowej ; LS. 24 listopada 1821. W ówczesnem pooeniu nie

mona byo myle o wykonaniu tego projektu. Skoro jednak stan

finansów cokolwiek si poprawi, natychmiast, w r. 1824, Lubecki za-

proponowa podwyszenie pacy Prezesów wojewódzkich do 24.000 zp.

Cesarz nie zgodzi si, natomiast upowani Namiestnika do przy-

znawania gratyfikacyi zasuonym urzdnikom tej kategoryi, i to a
do wysokoci 30.000 zp., co minister S. S. uwaa za pomylne roz-

wizanie kwestyi, »poniewa dwa razy 15.000 jest wicej ni 24.000«.

Ciekaw krytyk takiego zarzdzenia odpowiedzia na to Lubecki.

»Comme je ne connais ni ce qu'a crit le P-ce Lieutenant, ni ce qu'a

dcide Sa Majest par rapport au traitement des Prsidents Palati-

naux, je ne puis suffisamment apprcier sans doute la force de vos

raisonnements; ii me semble seulement qu'une gratification uelue
forte qu'elle soit, porte trop le caractere d'une grace personnelle,

pour pouYoir tre aussi avantageuse au bien du service qu'une au-

gmentation fixe et determinee qui doit ótre un puissant aiguillon pour

tous ceux qui peuvent aspirer aux places importantes, ou craindre

de les perdre. Cette derniere mesure me plait d'autant plus qu'elle

n'abandonne rien a la faveur, et je ne pense pas que le dsir de ne

point montrer a la Di^te d'augmentation dans les depenses, soit un

motif suffisant pour la rej eter; car Topinion d'une assemble ne se

form pas que d'apres ce qu'on lui prsente, et nous devons oroire

que tout acte du Gouvernement qui porte Tempreinte du bien pu-

blic et de la justice, ne sera soumis ni aux petits calculs de la jalou-

sie, ni a quelques minutieuses remarques sur les chiffres, mais qu'il

obtiendra de lui mme Tassentiment des rprsentants de la Nation...

«

W odpowiedzi Grabowski wyrazi al, e te argumenta Lubeokiego

Dprzyszy za póno«; rzecz jest zdecydowana, Monarcha nie moe
tak czsto zmienia powzitej dezyzyi; LG. 27 lutego, 14 kwietnia

1824, GL. 6, 14, 28 kwietnia 1824. Tak wic w r. 1824 projekt Lu-

beckiego rozbi si o opór Namiestnika, którego metoda, polegajca
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na protekcyi i osobistych faworach, najczciej tak le i szkodliwie

kierowanych, odniosa zwycistwo nad susznoci argumentacyi mi-

nistra Skarbu. Gdy jednak Lubecki nastpnie wznowi swój projekty

i to z pomylnym skutkiem, w r. 1828 poruszy dalej myl podwy-
szenia pacy Dyrektorów Jeneralnych (szefów sekcyi), poniewa bya
o 40% nisz od ówczesnej, podwyszonej ju pacy Prezesów wo-
jewódzkich; cela restrein le choix du Gouvernement auxhommes qui

ont deja une fortun personnelle; przyzna zarazem, e w budecie na
rok nastpny nie mona tego uczyni. Ju wówczas jednak wyjedna
aprobat cesarsk w zasadzie, w budecie za na rok 1830 pomieci
podwyszenie pacy Dyrektorów Jeneralnych; LG. 5 grudnia 1828,

6 listopada 1829, GL. 17 grudnia 1828. Komisye Sejmowe roku 1830

(Protokó 1. c. 262), wbrew optymistycznej nadziei Lubeckiego, wy-
tkny zgryliwie to powikszenie wydatków, i to w sposób dla niego

osobicie nieprzyjemny. »Gównym powodem zwikszenia jest posada

ministra Skarbu, który przez wzgld na sprawowany urzd guber-

natora w pastwie rosyjskiem, musia mie równ temu stanowi

pensy, a stopniowo podwyszajc takow, zajmuje dzi prawie Vecz caego etatu (?). Za jego przykadem mieU sobie podwyszone
pensye od 20.000 do 50.000 i inni ministrowie, a tak nastpnie i dru-

dzy czonkowie Rady Stanu do wyszoci pensyi przyszli «. Rze-

czywicie Lubecki, po nominacyi na ministra Skarbu, byby poniós

dotkliw strat materyaln ; nie obsadzono zatem posady wile-
skiego gubernatora i pozostawiono mu przywizane do niej docho-

dy w zamian za pensy ministra Królestwa (wówczas 20.000 zp.),

któr Skarb Królestwa w pierwszych latach ministerstwa Lubeckiego

zaoszczdza. Swoj drog Skarb rosyjski nie wypaca Lubeckiemu

pensyi gubernatorskiej, tak e pozostajc do r. 1823 na etacie Cesar-

stwa, nie pobiera adnej pensyi. Dopiero w sierpniu 1823 Grabowski

wykoatal w Petersburgu wypat zalegej od 2 lat pensyi Lubeckiego,

poczem rzecz w ten sposób uregulowano, e obsadzono posad wi-

leskiego gubernatora, ekwiwalent za przywizanej do gubernator-

stwa pacy asygnowano Lubeckiemu na etacie Królestwa jako pensy
ministra Skarbu. Paca ta, wraz z dodatkiem na pomieszkanie (przed

wybudowaniem paacu ministerstwa Skarbu) wynosia 64;.000 zp.,

ob. Radziszewski, Skarb i organizacya wadz skarbowych w Król.

Pol. str. 175. Wkrótce podwyszono pace innych ministrów (oprócz

2 wojskowych, którzy pobierali gae swojej rangi); w r. 1825 pace
te wynosiy ju 40.000 zp., nastpnie podniesiono je do 50.000 zp.

GL. 5, 25 lipca, 9, 20 sierpnia, 8 wrzenia 1823. Stefan Grabowski,

wzór bezinteresownoci,] (on to sam awansujc w wojsku, postara

si o odpowiednie znienie dodatku pobieranego za funkcye ministra

S. S.) pisze w przytoczonej korespondencyi: » Sposób postpowania

St. Smolka. 31
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X-cia w wasnych Jego interesach zapewne, /e nie jest osobicie

korzystny, ale Mu zapewnia nieograniczony szacunek wszystkich

ludzi nieinteresowanych«; z okazyi za zrównania pensyi ministra

Skarbu z dawn pensy gubernatorsk, odpowiada na polski (nie-

znany) list Lubockiego: » pewnie, zo laska wszystko, a zatem zrów-
nanie teraniejszej pacy X-cia z pobieran jako gubernator wileski
jest aska ale mojem zdaniem konieczna, nieuchronna i zarazem

prostym wymiarem sprawiedliwoci. Charakterystyczne s w tej

korespondencyi zwroty do pani Scypionowej, która zawsze zajmo-

waa si osobistymi interesami materyalnymi brata - zicia : »Prosz
powiedzie JW. Starocinie, qu'elle compte sur moi plus que sur VbMS...«

34) Korespondencya L. z ministrami S. S. zawiera liczne wzmianki
tyczce si protekcyi, jakiej doznaway rozmaite osobistoci, popierane

przez Belweder lub przez Nowosilcowa. Por. zasadnicze stanowisko

Lubeckiego, jasno zaznaczone w licie do Grabowskiego z 16 kwie-

tnia 1823, ob. przyp. 33. Charakterystyczne te ustpy LS. 29 gru-

dnia 1821, LG. 31 sierpnia 1826, 2 marca 1828.

35) LG. 13 listopada 1830.

36) Dekret Aleksandra I z 14; grudnia 1824 i reskrypt zastpcy

ministra S. S. do Namiestnika z tej samej daty, w sprawie oddzie-

lenia Dyrekcyi górniczej od Komisy i Spraw Wewntrznych, » wcie-

lenia* jej do Komisyi Przychodów i Skarbu oraz » oddania pod bez-

poredni kierunek Ministra Skarbu «, odpisy w arch. szczucz. A/23.

Ob. w drugiej czci: »Górnictwo«.

37) Cyfry wyjte ze sprawozdania Komisyi sejmowych r. 1830

(Protoku 1. c. 268—273). O nieyczliwych dla Ministra uwagach Ko-

misyi sejmowych ob. w drugiej czci: » Górnictwo «.

38) LG. 26 sierpnia, 3 i 24 listopada 1826.

39) Pierwsze dziesiciolecie po stumieniu powstania r. 1831,

kiedy górnictwo rzdowe Królestwa Polskiego oddane byo pod kie-

runek Banku Polskiego, stanowi jeszcze w jego historyi wietny
stosunkowo okres, trwa bowiem cigle naówczas i dziaa popd
nadany mu przez Lubeckiego, jakkolwiek w cianiejszych granicach.

Wykonawcami byli po r. 1831 sami ludzie ze szkoy Lubeckiego, cho
bez jego nadzoru i wspóudziau w pracy dopuszczali si rónych b-
dów, o których wolno mniema, na podstawie danych z lat 1825—1830,

e administracya Lubeckiego byaby si ich ustrzega. Por. abdzki,
Górnictwo w Polsce L 287 n., 350 n., 369—462; caa wreszcie ksika
abdzkiego (tom I) przedstawia gównie stan górnictwa rzdo-
wego w cigu owego dziesiciolecia. To samo mona powiedzie

o nowej jnonografii Radziszewskiego i Kindelskiego (Piotr Steinkeller,

Warszawa 1905, str. 9 nn., 170 nn.) o ile odnosi si do przedsibiorstw

Steinkellera na polu górnictwa. Ten okres jest zatem jak dotd, najlepiej
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opracowany, a jako nastpujcy bezporednio po administracyi Lu-

beckiego, najwicej dostarcza danych, w dzisiejszym stanie nauki,

do ocenienia jego dziaalnoci na tem polu. Upadek górnictwa po

roku 1842 w Królestwie Polskiem wymownie illustruje kilka cyfr,

które L. Domaski poda w Encyklopedyi Powszechnej Orgelbranda

(1862) X. 265.

40) LS. 24 listopada 1821, LG. 11 hstopada 1825, 22 kwietnia,

18 czerwca, 24 lipca, 31 sierpnia 1828; ob. w drugiej czci: »Dwa
dziea Lubeckiego«.

41) Protokó posiedze I. P. 1830, str. 256—260.

42) Barzykowski, Historja powstania listopadowego I. 121.

Do siódmego rozdziau.

1) Coup d'oeil financier, przy LG. 4 padziernika 1823.

2) Genera Tomasz Pomian hr. ubieski (wyd. Roger hr. u-
bieski) I. 382; por. tame str. 361 (2 lipca 1823): »eby przynaj-

mniej te prywacye mogy polepszy ogólny stan naszych finansów

i podnie nasz przemys fabryczny; przyjaciele ministra Lubeckiego

maj nadziej i tak twierdz, ale ogó, na tem cierpicy, mówi co

innego «. Podobnie (str. 388, jeszcze 25 grudnia 1824): »Lubecki za-

wsze góruje w ministeryum; sucham jego i jego stronników i wspó-
dziaajcych z najwiksz ciekawoci, gdy nie mona powiedzie,

aeby to by czowiek zwyczajny i bez zalet, ale moje przekonanie

i sabe moje w tej mierze wiadomoci nie mog jeszcze ani poj
prawdziwej dnoci, ani pochwali rodków, którymi dziaaj i za-

mylaj dziaa*. Konsul pruski Schmidt, przyjaciel Nowosilcowa

i rosyjskich jeneraów z otoczenia W. Ks. Konstantego, wyraa si

w swoich raportach bardzo niekorzystnie o skarbowej administracyi

Lubeckiego, np. 29 lutego 1824 (A. B.): »Die Finanzen des Kónigreichs

Polen erhalten sich durch die den Grundbesitzer vollends ruinie-

renden Monopole und Sistierung vieler den Untertanen zugesicher-

ten Zahlungen, durch da« conventionsmassig von Ósterreich jahrlich

eingehende Salz und endlich durch die Einfiihrung des Papiergel-

des...« Charakterystyczn jest rzecz, e doniesienia tego rodzaju

ustaj w raportach Schmidta mniej wicej od r. 1825,

3) ubieski 1. c. str. 516, 9 czerwca 1829.

4) Protokó posiedze Izby Poselskiej z miesica czerwca 1830,

406-309.

5) LS. 2 grudnia 1821.

6) Por. obszern charakterystyk Mostowskiego w Pamitni-

31*
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kach K. Komiana III. 226—267, z której kilka ustpów zacytowano
w tekcie.

7) Por. Smolka: »Z ycia ministra Lubeckiego«, Biblioteka War-
szawska 1906, I. 1—3.

8) Z korespondencyi rodzinnej, Arch. szczucz. A/H— 6.

9) Ob. w drugiej czci: » Górnictwo*.

10) LG. 19 listopada, GL. 13 grudnia 1824.

11) Czste wzmianki tego rodzaju w listach Lub. do Grabow-
skiego s tern bardziej charakterystyczne, e je spotykamy w listach

pólurzdowych {letres osensibles), które byy przeznaczone do od-

czytywania na audyencyach u Cesarza. Mona sobie wystawi, o ile

silniej musia Lubecki wyraa si o tym przedmiocie w listach po-

ufnych do Grabowskiego {lettres particulieres, letres polonaises), por.

przedmow, str, IX, przyp.

12) (Wlad. Zamoyski) Pamitnik, Roczniki Tow. Przyj. Nauk
Poznaskiego IV. 26.

13) LG. 3 grudnia 1824.

14) Coup d'oeil financier sur le Eoyaume, memoryal doczony
do LG. 4 padziernika 1823.

15) Wywóz sukna polskiego do Chin, Który ju w r. 1824 wy-
nosi okoo 2.207.000 zp., wzmóg si w cigu 2 lat nastpnych
tylko o 60.000 zp., w r. 1828 jednak doszed do 6.826.000 zp. a w ro-

ku 1830 przekroczy 7 milionów, ob. cyfry w rozprawie Róy Lu-

xenburg: Die indusrielle Entwickelung Polens (Leipzig 1898) str.

6, 7. Lubecki od samego pocztku baczn uwag zwraca na widoki

kiekujcego przemysu Królestwa ze wzgldu na wywóz do Chin;

wida to ze stanowiska, jakie zaj wobec rokowa o konwency
handlow z Prusami, opierajc si energicznie tranzytowi pruskie-

mu, którym Prusy usioway rynek chiski zdoby dla swojego prze-

mysu; wiadczy o tem szczególnie jego memorya (o negocyacyach

z Prusami) z 8 sierpnia 1823 p. n. Frecis hisoriue, doczony dO'

listu z tej samej daty, oraz LG. 16 maja 1823 i 5 marca 1824. Ob.

wyej str. 345 nn. oraz w drugiej czci: »Misya Mohrenheima*.

16) Korespondencya rodzinna w arch. szczucz. D/l; listy L.

z Akwizgranu do ony i do siostry z listopada 1818 i doczony do

nich dzienniczek Dmitrjewa, który towarzyszy Lubeckiemu w tej

podróy i o wszelkich jego czynnociach donosi szczegóowo do do-

mu, ob. ni. str. 489 n.

17) Tame; wzmianki tego rodzaju w listach do ony i siostry,

które nie znay zupenie Ksistwa Warszawskiego, spotyka si

zwaszcza w pierwszych listach po przybyciu Lubeckiego do War-
szawy. Wówczas on sam z cechujc go naiwnoci dawa dowody
nieznajomoci kraju, w którym obj zarzd wydziau Spraw We-
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wntrznych, zapoznajc si z nim coraz bliej w toku urzdowania,
wród natonej pracy biurowej i skwapliwego informowania si
u podwadnych urzdników oraz u obywateli, stykajcych si z nim
w sprawach urzdowych; por. wyej str. 50, przyp,

18) Dziennniczek Kazimierza Piatera z czasów pobytu Lube-

ckiego w Petersburgu r. 1811 (ob. wyej str. 433, przyp. 14) za-

wiera wiele ciekawych szczegóów o ywem zainteresowaniu si
Lubeckiego fabrykami, ich urzdzeniem, maszynami i t. p. Pomi-
dzy zapiskami; »Cay dzie na przezieraniu i poprawowaniu poda
si majcych papierowa — »Po obiedzie u Mordwinowa« — »Obiad

u Monarchy* i t. p. : »W csugunnym zawodzie Bairda* — »W csu-

gunnym zawodzie skarbowym* — »U Worcella z machinist Coo-

per* — »Plany browarowe« — »Podró o kilka wiorst do browa-

rów* — »Wielka browarowa dyskusya do 1 po pónocy* — »Kal-

kulacye browarowe* — »Po obiedzie dyskusya mechaniczna z Lu-
bomirskimi* — »\V szMannym zawodzie, stamtd powróciwszy u me-

chanistów« — » Przypatrujemy si machinom i piecom w zawodzie

Bairda« — »Xawery rysuje z rana* i t. p. Wszystkie te zapiski wy-
jte na chybi trafi z kilku kart dzienniczka, obejmujcych niespena

dwa miesice, od 15 lutego do 7 kwietnia; i po tej dacie, t. j. po

przyjedzie Ogiskiego do Petersburga, peno ich do samego koca,
cho Lubecki coraz wicej by odtd zajty sprawami pubhcznemi.

W^ówczas wygotowa nawet projekt jakiego nowego mechanizmu,

na którego wykonanie ju prawdopodobnie nie starczyo czasu

w Petersburgu; dopiero za pobytu w Berlinie, w r. 1819, podczas

rokowa o likwidacy prusk, skorzysta z pobytu w wielkiem mie-

cie i da wykona pod swojem okiem model maszyny swego wa-
snego pomysu. Rysunek modelu zachowa si w papierach L. We-
dug Bouueta Esuisse historiue sur le P-ce Drucki Lubecki str. 4,

ju w korpusie kadetów L. odznacza si uzdolnieniem do mate-

matyki.

19) Por. Korzon. Wewntrzne dzieje Polski za Stanisawa

Augusta II. 225.

20) LS. 25 listopada 1821.

21) LG. 13 sierpnia 1824; z ciekawego tego listu wyjte s do-

sownie lub w streszczeniu niektóre inne ustpy, cytowane w tekcie

w dalszym cigu.

22) LG. 14 maja 1824; powysze uwagi Lubeckiego spowodo-

wane propozycyami finansistów francuskich, którzy starali si ulo-

kowa znaczniejsze kapitay w Królestwie, wobec konwersyi renty

francuskiej. Projekt tej konwersyi by wówczas dyskutowany

w Izbach. Po dugich rozprawach, w których objawia si zacita

walka opozycyi przeciw projektowi, przysza wreszcie do skutku
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konwersya 4V,7o renty na 3Vo, w maju 1825; ob. V ii h r e r, Hi-

stoire de la dette publiue en France (Paris 1886) 11.114—123; Met-
ternich, Memoires, 2. partie IV. 102.

23) LG. 5 marca 1824.

24) R o d k i ew i c z, Pierwsza Politechnika polska (1904) str. 40 nn

.

25) LG. 5 sierpnia 1S25; w papierach abckiego zachowa si
fascykul (A/23) z pismami Girarda z lat 1825—1827. S tam: szkice

niektórych jego pomysów co do rónych ulepsze z zakresu me-
chaniki i technologii chemicznej; urzdowe pismo Namiestnika do
Lubeckiego z 29 czerwca 1825, w którem go upowania, »aeby
z tym mechanikiem wszed w umow i kontrakt zawrze z nim
kaza, tak co do warunków, pod jakimiby go przyj mona do su-
by rzdowej, jako co do wykonania dzie mechanicznych, przez

niego proponowanych, który to kontrakt do potwierdzenia naszego

podany by ma«; list Girarda dd. Londyn 18 wrzenia 1825 (z do-

pisk Wolickiego, który z nim razem odbywa t podró do Anglii

i Holandyi), ciekawy dokument ze wzgldu na nadzieje, jakie L.

przywizywa do tej podróy Girarda, w kilka tygodni po jego zaan-

gaowaniu, jak wida z przywiedzionego powyej listu L. do Grabow-
skiego. Jak szybko Girard spolonizowa si rzeczywicie, wiadczy
jego ywy udzia w wypadkach po wybuchu powstania, ob. Dem-
bowski, Wspomnienia II. 34. I z czasów po powstaniu znajduje si
w korespondencyi Lubeckiego (A/45) kilka listów Girarda, którego

nazwisko zroso si trwale z history rozwoju przemysu tkackiego

i górniczego w Królestwie, i u nas te najtrwalsz pozostawio pa-

mi, gdy zasugi, jakie pooy w Austryi okoo przemysu tkackie-

go i eglugi parowej na Dunaju, poszy zupenie w zapomnienie.

26) Por. wyej str. 25 n.

27) LG. 21 padziernika 1825; take LS. 16 marca 1822: »póki

kornbil w Anglii nie bdzie zniesiony, poty obywatelom trudno b-
dzie opaca podatki stae«.

28) Por. niej str. 369 nn., oraz w drugiej czci: »Dwa dziea

Lubeckiego*.

29) W artykule Tygodnika Petersburskiego »0 stanie polskiego

przemysua (rok 1833, str. 187) obliczono, e jednostka ludzka spoy-
wa rocznie rednio po 5 korcy zboa, przybytek 150.000 napywowej
ludnoci pomnoyby zatem na samem zbou konsumcy krajow,
wedug tego klucza, o 9 milionów zp., liczc wedug ówczesnych
cen warto korca po 12 zp. Cyfra to w kadym razie za nizka,

jeeli uwzgldni si lepsze odywianie si niemieckich przybyszy

w stosunku do miejscowej ludnoci. Obhczajc za jak najskromniej

zaspokojenie innych codziennych potrzeb tej napywowej ludnoci
krajowymi produktami, dochodzi si do wniosku, e ten napyw
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wzmóg niezawodnie krajow konsumcy o jakie 30 do 40 milionów

zip. Zboa za wywieziono z portu gdaskiego w r. 1825 wedJug
cyfry podanej w tym samym artykule 525.027 korcy, co zatem re-

prezentowao sum 6.300.224 zp. czyli nie wicej nad 67% sumy
o któr co najmniej podniós konsumcy krajow zboa napyw
150.000 niemieckich przybyszy. Prawda, e w r. 1825 wywóz zboa
do Gdaska by jeszcze wyjtkowo saby, ob. wyej str. 350—353.

Wedug powyszego artykuu zwikszya si w ogóle krajowa kon-

sumcy zboa w Królestwie, wskutek przyrostu ludnoci, od r. 1815

do 1830 o 7.440 korcy, co czynio 80.280.000 zp.

30) LG. 16 stycznia 1824.

31) Ob. wyej, str. 120.

32) LG. 14 maja 1824; wówczas zaognia si najostrzej sprawa
traktatu handlowego z Prusami, ob. str. 337.

Do ósmego rozdziau.

1) LS. 28 padziernika 1821.

2) Ukaz im. do Senatu z 14 grudnia 1819 (»Ustawa cowa dla

handlu europejskiego*) i » Ogólna taryfa dla wszystkich portowych

i ldowych komór celnych Cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Pol-

skiego « z 20 listopada 1819, Ilojinoe Coópanie aaKonoBi. Pocc. Hwnepin,

tom xxxvi, Nr. 27.998 i 28.030. Dla poznania waha rosyjskiej han-

dlowo-cowej pohtyki przed wprowadzeniem prohibicyjnej taryfy

z r. 1822, ob. Manifest Aleksandra I z 21 marca 1816, tame tom
XXXIII, Nr. 26.218; por. Bloch, Finanse Rosyi I. 117, III. 71.

3) Tak oblicza Lubecki LS. 29 grudnia 1821.

4) LS. 2 grudnia 1821
;
po ustpie przytoczonym w tekcie na-

stpuje: »Zrób uylek z uwag, które napewne Mostowski uczyni;

inaczej fabryki nasze nie bd miay odbytu i upa w Rosyi mog«.
5) Traktaty z 3 maja 1815, Rosyi z Austry art. 24—29, Rosyi

z Prusami art. 22—30, D'Angeberg, Recueil des raites, conventions

et aces diplomatiues concernant la Pologne, 657—659, 668—670.

6) Stwierdza to wyranie Zimmermann, Geschichte der preus-

sich-deutschen Handelspolitik aktenmassig dargestellt (1892) sir. 16:

»Das Wesentliche fiir die Polen bei der Sache war, jedenfalls zu

verhindern, dass das von Alexander geplante Konigreich Polen in

die russische ZoUgrenze eingeschlossen werde, und ferner das polni-

sche Nationalgefiihl auch in den an Preussen und Oesterreich ge-

fallenen Landesteilen sowie in Lithauen lebendig zu erhalten. In Ber-

lin dagegen gab man sich olTenbar der Hoffnung hin, durch den
Yertrag eine Handhabe gewonnen zu haben, um in das
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russische Prohibiti ysysteni eine Brcsche zu legen«. Czy
to spostrzeenie oparte na aktach, wydobyte z jakich wspóczesnych
memoryalów urzdowych niewiadomo, autor bowiem zasuonego
tego dziea docza wprawdzie w dodatkach wiele wybranego suro-

wego materyau, w przedmowie za podaje, e prac sw opar na

kilkuset woluminach nietknitych materyaów archiwalnych, w cigu
pracy jednak nie cytuje ich wcale w przypiskach. Majc sposobno
zapozna si po czci w archiwum berliskiem z materyaami, które

Zimmermann w dziele swem spoytkowa, stwierdziem, e sd jego

jest najczciej prost reprodukcy uwag, znajdujcych si w aktach

urzdowych. Bd co bd, czy to jest wasne spostrzeenie autora,

czyli te z aktów wyjte, nie przeszkadza mu oburza si na polsk
intryg, której dzieem byo — jak nazywa art. 22—30 prusko-rosyj-

skiego traktatu kongresowego — to » polskie arcydzieo «, dieses polni-

sche Meisterstilck (str. 14).

7) Ob. w drugiej czci: »Handel z Prusami 1816—1823«.

8) Gesetz-Sammlung fiir die konigl. Preussischen Staaten, rok

1821, Nr. 675, str. 165—183: Erhebungs - RoUe der Abgaben fur die

Jahre 1822—1824, vom 25 Oktober 1821. (Powyej str. 21B zasza

omyka druku w dacie tej taryfy: 21 padziernika 1820).

9) IIowiHoe co6paHie aaKOHOBi. Pocc. Hmh. XXXVIII, Nr. 28.964.

10) Zimmermann, Geschichte der preussisch-deutschen Han-

delspolitik str. 65, ob. w drugiej czci: »Handel z Cesarstwem«.

11) LS. 2 grudnia 1821, podobnie w kilku poprzednich i na-

stpnych listach do Sobolewskiego; por. wyej str. 112 nn.

12) Reskrypt ministra Sekretarza Stanu z 2 stocznia 1822 znie-

woli Rad Administracyjn do zajcia si spraw wprowadzenia

systemu prohibicyjnego w Królestwie; uchwaa Rady Adm. zapada

na posiedzeniu 22 stycznia; SL. 2 stycznia, LS. 21, 24 stycznia 1821.

Ob. w drugiej czci: » Handel z Cesarstwem «.

13) LS. 21 lutego 1822; w poprzednich listach uzasadnienie po-

trzeby jednostajnoci w obu taryfach LS. 21 stycznia i 16 lutego.

Nalegania Sobolewskiego, eby przyspieszy elaborat, bez wzgldu
na rosyjsk taryf, szczególnie SL. 30 stycznia i w kadym zreszt

niemal nastpnym licie w cigu kilku tygodni.

14) LS. 3 marca 1822.

15) SL. 27 lutego 1822.

16) 31 marca pisze L. do Grabowskiego, który po wyjedzie

Ign. Sobolewskiego z Petersburga, oloj w jego zastpstwie obowi-
zki ministra Sekr. St: »J'ai Thonneur de Vous annoncer mon depart

pour Petersbourg vers le milieu du mois prochain; je ne suis retenu

en ce moment que par la confection du nouveau tarif qui sera ter-

mine d'ici a une dixaine de jours«... W rzeczywistoci L. odwlók
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«wój wyjazd do Petersburga jeszcze o jakie dalsze 3 tygodnie poza

oznaczony tu termin, a do pierwszych dni maja, tak e niezawo-

dnie doczeka si jeszcze w Warszawie wiadomoci o przedueniu
dotychczasowych urzdze w handlu Królestwa z Cesarstwem na

3 miesice, wskutek decyzyi cesarskiej z 14; kwietnia 1822. Wiado-
mo ta moga doj do Warszawy co najrychlej 21 kwietnia, za-

pewne dopiero okoo 24;-go, wyprawiono j bowiem z Petersburga

prawdopodobnie zwyk wtorkow sztafet, tj. 17 kwietnia. Po na-

dejciu tej sztafety do Warszawy, pisa Lubecki do Grabowskiego

27 kwietnia: »W przyszym tygodniu musz koniecznie wyjecha,

bo i taryf mam zupenie skoczon i Mostowski z caem swem mi-

nisteryum ju j przejrza, i nie idzie teraz jak o przepisanie na czy-

sto. Uarmowany przyjad na wszystkie argumenta, abym zdoa da
wszystkie objanienia*.

17) Uojin. co6p. saKOHOBt P. H. XXXVIII, Nr. 28.989: BiconaHme
yTBep3K/i;eHHaK Banncica MnnHCTpa ^mnaacoB^h oót ynpa3/i,HeHiH poccin-

CKHzt KaHTop' TaMOiKeHHaro ynpaBJieHia b' Il,apcTB' ITo^bckom^b. Na ko-
cu str. 14!2: Tesojoois^iH: Bitb no ceny.

18) Podczas pobytu Lubeckiego w Petersburgu, tego jak i pó-
niejszych, urywa si naturalnie jego korespondencya z ministrami

Sekretarzami Stanu. Bardzo niedostatecznym surogatem tego nieoce-

nionego materyau s w tych epokach listy Lubeckiego do ony,
do czste, lecz niestety z rzadkiemi tylko wzmiankami o przebiegu

spraw pubUcznych. Z tem wszystkiem, nie mona ich lekceway,
zawieraj bowiem duo faktycznych wiadomoci i dat szczegóowych,

które uatwiaj zoryentowanie si w czynnociach Lubeckiego w cza-

sie jego pobytu w Petersburgu, w r. 1822, 1826, 1827/8 i 1829/30.

Pod tym wzgldem waniejsze nieraz nawet od listów Lubeckiego

bywaj dopiski Dmitrjewa, znajdujce si na nich, czasem wcale

obszerne, dusze i co do szczegóów dokadniejsze od samych listów

Ksicia -Ministra. Lubecki, bdc bardzo zajtym, pisze pobienie,

rzadko wchodzi w jakiekolwiek szczegóy; Dmitrjew zdaje Ksinej
dokadnie spraw ze szczegóów — zewntrznej natury po najwi-
kszej czci, z pobytu jej ma w Petersburgu. Ze wzgldu na wielk
donioso spraw, jakie za kadym razem toczj^y si podczas pobytu

Lubeckiego w Petersburgu, sprawozdania Dmitrjewa nabieraj pe-

wnego znaczenia, w braku innych w tym wzgldzie materyaów.

Nie od rzeczy wic bdzie poda tu kilka szczegóów o osobie spra-

wozdawcy. Dmitrjew by synem nielubnym senatora anskoja, nie-

gdy grodzieskiego gubernatora przed wojn r. 1812, póniej pre-

zesa Najwyszej Rady po okupacyi Ksistwa Warszawskiego, na-

stpnie zamieszkaego w Petersburgu. Za czasów gubernatorstwa

anskoja uwiesi si przy grodzieskim rzdzie gubernialnym; tu
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zasta go Lubecki w r. 1816, w czasie swojego kilkomiesicznego

gubernatorstwa. Wydoby go naówczas z jakiej »wielkiej biedyo,

niewiadomo jakiej, sowem )>ocali«, czem zaskarbi sobie jego do-

zgonn wdziczno i przywizanie bez granic, gotowe do wszelkich

powice. Po przeniesieniu si do Warszawy, dla czynnoci w Ko-
misyi likwidacyjnej, Lubecki postara si o to, /e przysano mu
Dmitrjewa do pomocy, rzekomo dla dokadnej znajomoci jzyka
rosyjskiego. Odtd Dmitrjew nie opuszcza Lubeckiego do koca
r. 1830, towarzyszy mu do Akwizgranu, do Berlina i do Wiednia;

po nominacyi na ministra pozosta w Warszawie, majc sobie po-

wierzone czynnoci w sprawach likwidacyi wzajemnych pretensyi

Królestwa i Cesarstwa, w rzeczywistoci wysugujc si wiernie

swemu wybawcy, w najrozmaitszego rodzaju czynnociach, nie wy-
magajcych ani wiadomoci szczególnych ani nadzwyczajnej bystro-

ci, a poczonych z kwesty osobistego zaufania, zwaszcza co do

dotrzymania sekretu. Lebecki dawa mu n. p. do kopiowania takie

pisma, których nikomu innemu nie chcia powierzy a potrzebowa
ich kopii; mniejsza o polsk ortografi, której Dmitrjew nigdy si
nie nauczy, cho wada jzykiem biegle. Caa rodzina lubia go

i zaufaniem darzya. Zaatwia sprawunki, interesa wszelkiego ro-

dzaju. W listach swoich przekomarza si czsto z pann Ciemniew-

sk, jakiem eskiem fac-toum przy Ksinej Ministrowej ; yczy
jej, eby j za zoliwo spotkaa kara Boa w postaci »ma Mo-
skala«. Dzieci Dmitrjewa wychowyway si w polskiem gimnazyum
w Grodnie; eby jednak zosta Polakiem, nie mona o nim powie-

dzie. Po r. 1831 osiad w Petersburgu, doznawa stale gorcej pro-

tekcyi Lubeckiego, wysugiwa mu si, jak móg, po dawnemu, cho
awansowa na Prewoschoditielstwo, mimo bardzo niedostatecznego

wyksztacenia; po francusku np. nigdy si nie nauczy, mimo usil-

nej pracy i pomocy pa, ksinej i ksiniczek. Nazywano go w do-

mu Lubeckich »Dziadkoc(; wyraz rosyjski, nie dajcy si przetu-

maczy; ^np,i>Ka — piastun, niaka mskiego rodzaju, za czasów pod-

dastwa wypróbowanej wiernoci czowiek z poród poddanych,

któremu powierzano czuwanie nad maymi paniczami. Poniewa
Lubecki by bardzo niepraktyczny w yciu codziennem, wic zada-

niem Dmitrjewa byo opiekowa si wszelkiemi potrzebami »Ksi-

cia«, czuwa zwaszcza nad jego zdrowiem itp., szczególnie w po-

dróach , w których zawsze towarzy Lubeckiemu. Wszystkie te

szczegóy zaczerpnite z rodzinnej korespondecyi i z innych papie-

rów Lubeckiego, pomidzy którymi znalehmy take stan suby
Dmitrjewa. W korespondencyi L. z Grabowskim napotyka si te
do czsto róne wzmianki o Dmitrjewie, mianowicie o jego sto-

sunkach z anskojem. Listy Lubeckiego do Ign. Sobolewskiego,
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pisane bez brulionów, kaza L. przepisywa Dmitrjewowi, aby je

sobie zachowa i odwoywa si w dalszej korespondencyi do po-

przednich hstów. Jeden tylko list (21 stycznia 1822) przepisany jest

w czci tylko rk Dmitrjewa, w czci za na samym pocztku,

rk zaufanego Ludwika Platera, Dyrektora Jeneralnego w ministe-

ryum Skarbu; rzecz bardzo charakterystyczna. Inny znów (24 sty-

cznia 1822) zaczty w kopii rk Dmitrjewa; dalej przepisywaa pani

Scypionowa, siostra-teciowa Ministra; reszt znów Dmitrjew a
do koca. Komu innemu Lubecki nie dowierza wród licznych

urzdników swojego biura, w tym zwaszcza czasie, w pocztkach
urzdowania. Trzeba za byo spieszy si z kopiowaniem, bo szta-

feta, odchodzca do Petersburga, nie moga czeka. Dlatego te
pierwszy list po objciu urzdowania nie zosta skopiowany, jak to

zaznaczono w notatce na odpisie nastpnego listu. Te drobne ale

charakterystyczne szczegóy daj najlepsze wyobraenie o waci-
wociach sprawozda Dmitrjewa z czasów czterokrotnego pobytu

Lubeckiego w Petersburgu. Cytujemy te sprawozdania: i>Dmitr.«

z dat listu Lubeckiego, do którego dopisek jest doczony.
19) L. do ony 12 czerwca 1822; daty tej korespondencyi cyto-

wane wedug nowego stylu.

20) L. wykazywa wprawdzie, e bilans handlowy Królestwa

w stosunku do Cesarstwa nie przestawa by cigle biernym, co

powiadczaj rzeczywicie przytaczane przeze zestawienia cyfrowe,

oparte na statystyce urzdowej (ob. cz. 2, » Handel Królestwa z Ce-

sarstwem* i por. ni. przyp. 26 do rozdz. XII). W kadym razie

jednak i ta bierno bilansu (widoczna w owych latach, przed roz-

kwitem przemysu tkackiego w Królestwie) nie dostarczaa rzdowi
polskiemu adnych skutecznych rodków obrony ekonomicznych in-

teresów kraju w ukadach z rosyjskim rzdem o uregulowanie wza-

jemnych stosunków handlowych. Wynikao to nietylko z ogólnego

pooenia politycznego, ale skaday si na to take czynniki eko-

nomicznej natury. Do bowiem rozpatrze si w tablicach, wyka-
zujcych bierno bilansu handlowego wobec Cesarstwa, by prze-

kona si, e Królestwo tylko z granic Cesarstwa mogo sprowa-

dza te artykuy, które w bilansie przechylay szal na korzy Ro-

syi. Nadto, gdy nawet wyobrazi sobie polityczn moliwo za-

stosowania jakichkolwiek rodków represyi w pohtyce handlowej

Królestwa wzgldem Cesarstwa, to taka represya odbiaby si bya
przedewszystkiem na t. z. » polskich guberniacha. Temu za prze-

szkadza nietylko wzgld na wysze interesa narodowe, ale najre-

alniejszy czynnik, tyle zawsze wacy w kadej ekonomicznej kwe-
styi, odwieczna czno tych ziem, tak niedawno dopiero rozczon-

kowanych a pod jednem berem pozostajcych, nierozerwalna spój-
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nia wszelakich interesów codziennego ycia, w spoecznych, towa-
rzyskich i rodzinnych stosunkach.

21) L. do ony 17 lipca 1822; donosi o pogosce: »mówi, e
Cesarz ma std wyjecha do Florencyi«. Tame: » Tutaj trocha nad-

to powoli interesa id, i gdyby mnie Austryacy flegmy nie udzie-

lili* — w wiedeskich rokowaniach o likwidacy — »jubym gnie-

wa? si, bo podug mnie systemat prohibicyjny tutaj zaprowadzony
jest szczególnie na prac, i nie powiem, e prdkie, ale rozwane
i powolne ukoczenie interesów bodaj czy nie jest kontraband. Ja-

ko od 10 tygodni, jak interes handlowy Komitet tutejszy ze mn
traktuje, a zaledwie 4 godzin nim si trudni, a pewnie koniec taki

bdzie, e znajd, e w pó godziny skoczy byo mona i sko-
cz. Wtenczas i to si okae, i to, co si zrobi, mogoby by uczy-

nionem w pierwszym tygodniu pracy. Có zrobi, cierpliwo, i sto

razy to samo*. Ustp ten mia na celu wytumaczy >ukochanej Ma-
rysi«, dlaczego nawet w przyblieniu niepodobna okreli terminu

upragnionego powrotu do Warszawy; po upywie za pierwszego

tygodnia pobytu w Petersburgu, Dmitrjew pisa do ks. Lubeckiej

29 maja, e Cesarz ma powróci dopiero 13 czerwca, »wic my
przed 15/27 tego miesica nie wyjedziemy std«; tak wówczas wi-

docznie Lubecki oblicza. Ksi-Minister nie mia zwyczaju wtaje-

mnicza »swoj Marysi* w polityczne arkana, powyszy ustp listu

z 17 lipca nie moe by wic pewnym dowodem, e jeszcze wów-
czas oddawa si zudzeniom co do dobrej woli rosyjskich swoich

kolegów. Co prawda, nie mia te wiele sposobnoci do zmiany
zdania w cigu 10 ubiegych tygodni, jeli w tym czasie nie wi-
cej jak przez 4 godziny konferowa z Gurjewem i jego kolegami.

Ju wówczas zaczynay mu si cokolwiek otwiera oczy; wiadczy
o tern list niej przytoczony (przyp. 22), niedatowany, pisany jednak

niezawodnie 10 lipca. I tam pociesza si, e »Król nasz, sam pra-

cujc, w kocu, t. j. gdy przyjdzie do konkluzyi, (zdecyduje), wic
kiedy kto z nas zbdzi, on poprawi«. To najgorsze, e niepodobie-

stwem byo zniewoli »Kró]a« do tej » pracy «. Aleksander powróci
znów z objazdu osad wojskowych okoo 1 lipca; Lubecki donoszc
o tem w licie z 8 lipca, pisze : »Król powróci z podróy do obre-

widowania posielennych puków i dlatego roboty nie poczn si

jeszcze tego tygodnia, wszake wszystko ju gotowe albo do pod-

pisania albo do zdecydowania*. W najwaniejszej jednak sprawie t.j.

w przedmiocie taryf cowych, odnoszcych si do handlu Królestwa

z Cesarstwem, n i c jeszcze nie byo gotowem, chyba on ju by
gotów z wypracowaniem i dokadnem uzasadnieniem swych wnio-

sków, jak dowodzi póniejszy list, pisany po upywie caych dwu
tygodni, 17 lipca. Por. GL. Ifi lipca 1823: »Niedziel H ju, jak z Ce-
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sarzem nie pracowaem, to jest wicej, ni my w roku przeszym
dowiadczali, kiedy Ksi by tu w tej porze«.

22) Niedatowany list L. do ony, niezawodnie z 10 lipca 1822,

poniewa wida z treci, e pisany by po 3 a przed 17 lipca, co

tydzie za odchodzia sztafeta, z której L. korzysta dla przesyania

tej korespondencyi.

23) Por. wyej str. 189.

24;) Por. wyej str. 48 oraz Smolka, »Z ycia ministra Lube-

ckiego«. Biblioteka Warszawska, 1906, tom I. str. 326—328.

25) LS. 4 i 15 lutego 1822.

26) Myli i cytowane w przytocznikach wyraenia Lubeckiego,

zaczerpnite z jego korespondencyi z ministrami Sekretarzami Sta-

nu, zwaszcza za z Sobolewskim; listy do Grabowskiego jako pó-
urzdowe, a raczej na pozór tylko prywatne, w rzeczywistoci za
przeznaczone do odczytania Cesarzowi, mniej nadaj si z natury

rzeczy do wyjanienia istotnych przekona Lubeckiego. Pod tym
wzgldem szczególnie zajmujce s LS. 10, 18 i 24 hstopada 1822.

27) Schmidt do Bernstorffa 5 maja 1823 (A. B.).

28) LS. 10 listopada 1822; pisane po pierwszem starciu z No-
wosilcowem, kiedy to L. jeszcze obraon mio wasn Nowo-
silcowa uwaa za przyczyn caego zajcia i stara si j wedug
monoci »menaowa«. Przed przytoczonym w tekcie ustpem
czytamy: sCzy mona bdzie, przywykszy do menaowania, chcie,

aby wierzono doniesieniom, w których nie ju prawda, ale polityka

albo dyplomatyka gówn jest starannoci*. Por. wyej str. 402.

29) LG. 16 kwietnia 1826; o szczególnym charakterze tego listu

ob. wyej str. 228, przyp.

30) nojiH. Co6p. aaKOHOB-B Poco. Hmh. XXXVIII, Nr. 29.149 ; dat
wyjazdu Aleksandra na kongres weroski podaje nin^B^^epT., Hanie-

paTopi> AjieKcaH/^pi> Jlepsm IV. 254.

31) LG. 16 kwietnia 1826 (ob. wyej przyp. 29): »En effet, a
Taide de quelques paroles obscures, jetees comme au hasard au

milieu d'une discussion sur le drap, toute notre importation ótait

traitóe presue a Fgal de celle de Tetranger, et Ton foulait aux

pieds un arrangement mrement dehberó, mutuellement consenti,

garanti par la signature móme de TEmpereur Alexandre de glorieuse

mmoire, et dont les resultats calcules par cet August Monarue,
avaient óte specialement assurs pour un espace de vingt annees.

Nous voila donc replaces plus loin qu'en 1822, ayant en tte les

mómes adversaires ou des antagonistes non moins redoutables« ...

Lubecki pisze tu o posiedzeniu komitetu pod prezydency hr. Kura-

kina (por. LG. 27 kwietnia i 22 maja 1826), na którem wszczy si
gwatowne ataki przeciw ukadowi z sierpnia 1822; posiedzenie to
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odbyo si tu przed daa pierwszego listu, prawdopodobnie 15 kwietnia

1826. Wane szczegóy o kampanii petersburskiej r. 1826 podaje we-

dug opowiada samego Lubeckiego Przecawski: Kmiat KcaBepiii

^pyHKoft-JIio6en,Kiii, PyccKaa CTapHna 1878. I. 636 nn.; por. ni. przyp.

25 do XII rozdz.

82) GL. 16 lipca 1823: »Vous vous rappelerez encore que la ne-

gociation Tan passe mme a fini k Tamiable a une derniere confó-

rence ou Nesselrode, deja informó des volontes de TEmpereur, sut

engager ,les autres a fmir de manier que TEmpereur n'eut qu'a

confirmer ce qui avait ótó covenu a cette derniere confórence*. Stao
si to w ostatnich dniach lipca 1822; nastpny tydzie zajy jeszcze

pertraktacye w sprawie niektórych pozycyi polskiej taryfy autono-

micznej, ob. w drugiej czci: »Handel Królestwa z Cesarstwem*.

33) Rosa Luxemburg, Die industrielle Entwickelung Polens

str. 5. stwierdza: sFiir Polen war dieser vom Standpunkte Russlands

ganz sinnlose Tarif ausserst gunstig«. O ileby wycznie fiskalne

wzgldy miay decydowa w sdzie o tej taryfie, albo te oprócz

fiskalnych take i handiowo-polityczne, nie monaby naturalnie nic

zarzuci uytemu tu epitetowi. Wedug opinii Lubeckiego (LG. 16

kwietnia 1826) mona byo zreszt ten sam epitet zastosowa do

caej w ogóle taryfy rosyjskiej z 12/24 marca 1822, która stanowia

podstaw handlowej polityki Guriewa, i to w przedmiotach, co do

których nie byo zgoa powodu oglda si na adne wzgldy wy-
szej polityki. Lubecki wytyka mianowicie bezmylny fiskalizm taryfy

z 12/24 marca 1822, która wprowadzia na nowo do Rosyi system

prohibicyjny dla ochrony krajowego przemysu, zarazem za utrzy-

maa w mocy co do wielu przedmiotów wysokie co wywozowe,
czem paraliowano wytwórczo przemysow, powicajc j ma-
ostkowym wzgldom fiskalnym.

34) Liczne przykady, ilustrujce t sytuacy, w czci drugiej

w art. p. n. »Handel z Prusami 1816—1823«. Tu wystarczy przyto-

czy list Fryderyka Wilhelma do Aleksandra, streszczony w Zimmer-

manna Gesch. der preussisch-deutschen Handelspolitik, str. 20 : »Die

Ausschliessung Lithauens sei ihm doch sehr unerwartet gekom-
men. Habe man nicht in Wien feierlich beschworen, allen bis 1772

vereinigten polnischen Provinzen die Yerkehrserleichterungen zuzu-

wenden?« i t. d.

35) Ob, w drugiej czci: »Handel z Prusami 1816— 1823«,

a mianowicie ustp o stanowisku komisarzy polskich w sprawie ce
tranzytowych i o fatalnej ich pomyce, gdy dali w siebie wmówi
(przez Nowosilcowa czy te przez komisarzy pruskich), e »wedug
zasad ekonomii politycznej c producent awansuje tylko wydatek na
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opat cel tranzytowych, w rzeczywistoci za opaca je »ostatni

konsument« w podwyszonej przez to cenie kupna, wobec czego

wysoko pruskiego cJa tranzytowego jest rzecz zupenie obojtn
dla polskiego producenta, spawiajcego zboe do Gdaska i Kró-

lewca. Trudno o równie jaskrawy przykad, jakie dotkliwe szkody

moe wyrzdzi spoeczestwu powierzchowny dyletantyzm, z rze-

komo naukowego, teoretycznego stanowiska.

36) LS. 10 listopada 1821.

37) Tame, oraz LS. 2, 9, 22, 29 grudnia 1821, 21 stycznia, 9, 16,

23 lutego, 3 marca 1822. Szczególnie na uwag zasuguje Hst z 9 lu-

tego 1822: » Byleby Bóg tranzyt przez Prusy da utrzyma, z Rosy
w^szystko bdzie dobrze, bo fabryki u nas powstan, a blizko Nie-

miec do nas prdzej, do naszego kraju, fabrykantów sprowadzi, ani-

eli do Rosyi, a jeeli uda si Bank zaoy, Anghcy bd aowa,
e kornbill ustanowili...

«

38) Jest to jedynie przypuszczenie, e Lubecki wpyn tak sta-

nowczo, podczas pobytu w Petersburgu r. 1822, na opini Aleksan-

dra w przedmiocie ukadu handlowego z Prusami; przypuszczenie

to nabiera jednak niemal zupenej pewnoci, wobec stanowiska,

które Cesarz zaj w tej sprawie bezporednio po powrocie z We-
rony, w przejedzie przez Warszaw, w styczniu 1822, ob. str. 498,

przyp. 44. Wówczas bowiem, podczas kilkodniowego zaledwie pobytu

Aleksandra w Warszawie, niepodobnaby byo bezwarunkowo na-

koni go do nagego powzicia tak zdecydowanych postanowie,

do niespodziewanego wprost zwrotu w traktowaniu tej kwestyi (ob.

w drugiej czci: »Handel z Prusami 1816— 1823c(), gdyby nie by
przyby ju do Warszawy z ustalonym na ni pogldem. O Lube-

ckim za niepodobna wprost przypuszcza, by podczas swych au-

dyencyi w Peterhofie (w lecie 1822), zaniedba sposobnoci wyja-

nienia kwestyi ukadów z Prusami, w wietle swoich na ni zapa-

trywa ; wszak ta kwestya wizaa si tak cile z przedmiotem

negocyacyi o handel z Rosy, on zwaszcza sam nigdy nie odcza
tych dwóch przedmiotów (LS. 24 stycznia 1822). Inaczej zwrot w sta-

nowisku Aleksandra byby zgoa niezrozumiay, w Weronie bowiem
nikt z pewnoci go nie nawróci. Pruski konsul Schmidt raporto-

wa do Berlina ju 3 lutego 1822: »Der hiesige Finanzminister Fiirst

Lubecki hat beschlossen (sic) zu glauben, dass die hiesige Geldnot

und der Mangel an Absatz der Produkten einzig durch den zwischen

Preussen und Russland abgeschlossenen Handelsvertrag entstanden

ist. Es ist mir mehr ais wahrscheinlich, dass er seine nachbevor-

stehende Anwesenheit in St. Petersburg benutzen wird, um diesen

Traktat in ein sehr gehassiges Licht zu stellen«. (A. B.).

39) Ostatni list Lubeckiego do ony z Petersburga, datowany



A\H\ PRZYFISICI

7 sierpnia n. s., pisany zaraz po powrocie z Peterhofu, z wielkiej

»fety« dworskiej, na której ukradziono mu w cisku pugilares z 1100

rb. >Kto by ciekawy, co miaem w pugilaresie, a tam byo 1100

rubli assygn. i kilkanacie kart wizytowych«. Wzi te pienidze do

Peterhofu, eby mie gotówk przy sobie, jeliby wypado zasi
do gry w karty, wic pociesza si, e i tak byy przeznaczone na

stracenie. »Wiesz, kochana Marysiu ~~ dodaje — e ja nie mam czasu

lubi pienidze*. Nie jest jednak w humorze; al mu czasu, którego

tyle strawi bez potrzeby w Petersburgu, od 18 maja, gdy w War-
szawie tyle byo do roboty. »Nie miaem jeszcze tak determinowanie

zabitego czasu, jak tutaj, ani sobie ani ludziom, e tak powiem,

uytecznym nie byem« .. .(!!). Zapowiada, e wyjedzie z Petersburga

»we czwartek, 8 Aug. n. s.«. co monaby wzi za roztargnienie,

(wobec daty listu, »26 lipca/ 7 aug.«), gdyby 8 sierpnia 1822 n. st.

nie przypada rzeczywicie na czwartek. Widocznie list by pisany

par dni wczeniej (8 poprawione z 4), data ))26 lipca/ 7 sierpnia«

dopisana te u góry rk Dmitrjewa, w dzie odejcia sztafety;

w kocu listu stoi: »list niniejszy zaraz po powrocie z Peterhofu

pisa zaczem... jeli jednak, zanim sztafeta odejdzie, co nowego
nastpi, to dopisz*. Dzie sztafety przypada wanie na 7-go n. st.,

w tydzie po poprzednim licie z 19/31 lipca, w którym ju take
zapowiada, e wyjedzie 8 sierpnia n. st. List z 19/31 lipca wyj-
tkowo krótki: »nie mam czasu — pisze tam — i ju rka zmor-

dowana... « Oprócz najwaniejszej sprawy, tj. ukadu handlowego

z Cesarstwem, zaatwi Lubecki podczas pobytu w Petersburgu

w roku 1822 spraw budetu a zwaszcza jego nieprzekraczalnoci,

oraz spraw likwidacyi wewntrznej ; ob. wyej str. 140, 147 i 476,

przyp. 16. Inne projekta finansowe, z którymi Lubecki przyby

do Petersburga, pozostay w zawieszeniu; Schmidt do Bernstorffa

8 sierpnia 1822 (A. B.): ))Der Fiirst Lubecki wird in den nachsten

Tagen wieder hier eintreffen. Seine Anwesenheit in St. Peters-

burg scheint nur ein bestimmtes Resultat herbeigefiihrt zu ha-

ben, namlich den Eingang der hiesigen Erzeugnisse nach. Russ-

land, welcher durch den neuen russischen Tarif aufgehoben war.

Seine Projekte zu einem Papiergelde . . . zu einer Bank, zu einem

Kreditsystem , zu einem Monopol mit Kolonialwaaren sind noch

nicht von S. M. dem Kaiser bestatigt worden«. Co do wyjazdu

Lubeckiego z Petersburga, by moe, e dotrzyma oznaczonego

terminu i wyjecha 8 sierpnia. Ks. Lubecka chowaa skrztnie

listy ma, po licie za z 7 sierpnia nie ma adnego nastpne-

go, któryby oznajmia o odoeniu wyjazdu. Moe jednak przecie

zatrzyma si jeszcze par dni po 8-mym, nie do 15-go jednak,

tj. do nastpnej poczty. Schmidt donosi w raporcie z 8 sierpnia
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O blizkim powrocie Lubeckiego, a dopiero 2H-go pisze, e Lubecki przy-

jecha ju do Warszawy. Poniewa w poprzednim raporcie z 19-go

niema o tem jeszcze wzmianki, mona niemal na pewno stwierdzi,

e stan w Warszawie midzy 20-tym a22-gim, co przemawiaoby za

póniejszym wyjazdem z Petersburga, nili8-go. Niezawodnie po dro-

dze nie zatrzymywa si, w ostatnich bowiem listach pisa, e bdzie
przepaca pocztylionów, eby jak najrychlej stan w Warszawie. Data

jego wyjazdu nie jest obojtn, 13-go bowiem wyszed ukaz o han-

dlu z Królestwem, którego tekst nie zgadza si cile z osnow
protokóu, podpisanego przez obu ministrów Skarbu. Jeli L. chcia

czuwa nad redakcy ukazu, widocznie mu to si nie udao.

40) Konsul pruski Schmidt pisze o Lubeckim 31 grudnia 1826

do Bernstorffa (A. B.) : >Dieser Minister, von einem System zu einem

anderen mit grosser Schnelligkeit ohne alle Folg iiberspringend,

bleibt nur in seinem leidenschaftlichen Hass gegen Preussen con-

sequent« i t. d. Podobne inwektywy na Lubeckiego powtarzaj si
nieustannie w jego raportach, zwaszcza w r. 1822 i 1824; peno ich

take w depeszach posa rosyjskiego w Petersburgu, jeneraa Scho-

lera (»Die unerhorten Anmassungen des Fiirsten Lubeczky«, 20 sier-

pnia 1824, i t. p. A. B.). Jak jednak Schmidt, zazwyczaj doskonale

o wszystkiem poinformowany, pod tym wzgldem bdnie ocenia

sytuacy, polegajc jedynie na informacyach Nowosilcowa i kó bel-

wederskich, wiadczy staa jego opinia, e Lubecki dy do zupe-

nego zerwania wszelkich ukadów z Prusami i przeszkadza z zasa-

dy jakiemukolwiek porozumieniu. Najjaskrawiej to wyraone w ra-

porcie do Bernstorffa z 28 padziernika 1824 (A. B.): »Schon der

schlecht verhehlte Yerdruss des hiesigen Finanzministers ist ein ge-

niigender Beweis, das die von ihm und den hiesigen Faiseurs so

sehr gefiirchtete Einigung endlich zu stande kommen wird«. Wów-
czas za wanie ukady, prowadzone przez Mohrenheima w Berli-

nie, weszy ju byy, dziki naciskowi Lubeckiego i Grabowskiego na

decyzye Cesarza, w faz obiecujc rzeczywicie jakie porozumie-

nie, czego oni obaj tak gorco pragnli, jak dowodzi ich korespon-

dencya. Ob. wyej str. 361 nn. oraz w drugiej czci: »Misya Moh-

renheima*.

41) Aleksander mówi gono o projekcie kanau augustowskiego

ju w styczniu 1823, w przejedzie przez Warszaw, w powro-

cie z Werony. Schmidt raportuje o tem 24 stycznia 1823 (A. B.):

DUbrigens hat S. M. der Kaiser bestimmt geSussert, dass auf den Fali

der Yerweigerung des Transito, aus allen Kraften und mit einem

grossen Aufwande an Geld und Menschen an einem Kana von Lie-

bau nach Polen a tou prix gearbeitet werden soli*. Grabowski za
w korespondenoyi z Lubeckim, nazywa go wprost autorem tego

St. Smolka. 23
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projektu, np. GL. 12 maja 1824: Au reste, preparee vous d une gran-

d d^pense extraordinaire don vous 6tes, pour ainsi dire, le premier

auteur, car U es heaucop uedion de la communication entre la Yi-

sule, le Niemen et la mer Baltiue. L'Empereur tient beaucoup a ce

proje i t. d. Por. wy. str. 360.

42) Dowodzi tego caa korespondencya Lubeckiego z Grabow-
skim r. 1823 i 1824, niemniej pierwsze listy jego do Sobolewskiego

z r. 1821 i 1822, szczególnie LS. 29 grudnia 1821. Ob. wyej str.

303 nn. o energicznej kampanii Lubeckiego przeciw zwolennikom re-

presaliów wzgldem Prus, zarówno w Radzie Administracyjnej Kró-

lestwa jak i w Petersburgu, gdzie chwilowo do tych zwolenników

nalea nawet sam Cesarz.

43) Rozkaz Fryderyka Wilhelma III dd. Werona, 20 padzier-

nika 1H22, Zi mme rma nn, Gesch. der preussisch-deutschen Han-
delspolilik str. 76.

44) Tame str. 77, oraz raport Schmidta z 24-go stycznia 1823

(A. B.).

45) LS. 29 grudnia 1821, ob. wyej, przyp. 40.

Do dziewitego rozdziau.

1) Pamitniki Michajlowskiego-Danilewskiego, Pyccican CTapana.

1897, II. 547; por. tame II. 462, IV. 385, 336; 1898, I. 176, 180, 183.

Niezmiernie cenne s te wspomnienia Michajowskiego-Danilewskiego.

Autor odznacza si niezwykle bystrym zmysem obserwacyi, przez

wiele lat by nieodstpnym towarzyszem Aleksandra, szczerze, ser-

decznie przywizany do Cesarza. Jasno wida z tych pamitników,

jak nieocenionym wentylem bezpieczestwa byy dla Aleksandra

wszelkie niesnaski, intrygi i wzajemne zawici midzy rozmaitymi

dygnitarzami Cesarstwa, poniewa daway rkojmi, e trudno o ta-

kie ich poczenie si, jak w marcu r. 1801 przeciw Pawowi; por.

szczególnie tame 1897, II. 462, 463, 466, 473, III. 74, 80, IV. 350

357, 560 i t. p.

2) O odkryciu Benkendorffa ob. IIlH.;i^ep'B, Hmh. A./ieKcan^i.pt

IlepBMH IV. 203. Cokolwiek dokadniej znana jest, zawsze jednak

tajemnic osoniona, historya spisku na ycie Aleksandra I, który

odkryto za jego pobytu w Moskwie r. 1817. Cesarz przyby do Mo-

skwy na uroczysto zaoenia kamienia wgielnego pod cerkiew

Zbawiciela, której wystawienie lubowa w Wilnie, w grudniu 1812,

po dokonanym pogromie armii Napoleoskiej. lub ten by zatem

w najcilejszym zwizku z ówczesnemi jego marzeniami o odro-
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dzeniu Rosyi i Europy, zamierzona za budowa, majca przewy-
szy ogromem i wspaniaoci wszystkie dziea architektury caego
wiata, przeznaczona bya do wyraenia przewodniej idei ówcze-

snych jego planów. Tern tumaczy si rado, jak Aleksandro-

wi sprawi architekt Witberg swoim projektem budowy. »Odga-

de Pan moj myl, moje pragnienie codo tej wityni, które kry-

em w tajnikach mojej duszy, nie przypuszczajc, eby architekci

zdoali mnie zadowolni; odgade, kamieniom kazae mówi«.
24 padziernika 1817, w pit rocznic odwrotu Napoleona z pod

Moskwy, odbya si uroczysto. W wili tego aktu, Aleksander

zwiedza miejsce, na którem miaa stan witynia, sucha obja-

nie Witberga i powiedzia, e nie spodziewa si widzie gotowe-

go, ukoczonego dziea. >Tym sowom — dodaje Szilder 1. c. str.

80 — sdzonem byo niestety urzeczywistni si. Co wicej, po zgo-

nie Monarchy cae to olbrzymie a wspaniae przedsiwzicie (rpan-

;i;io3Hoe npeAnpisTie) spezo na niczem, nie pozostawiwszy po sobie

adnego ladu, jego za twórca, A. L. Witberg, zasany zosta do

Wiatkia. Wkrótce po tej uroczystoci wykryto plan zamachu na

ycie Aleksandra, który jedynie wskulek skruchy czy te podstpu(?)

jednego z uczestników nie przyszed do skutku. Wiadomo t po-

daje Lacroix {Histoire de la vie et du regne de Nicolas 1, III. 145),

autor, którego za Aleksandra II skoniono do napisania tego dziea

i dostarczono mu w tym celu potrzebnych materyaów. Najwaniej-

szym materyaem bya obszerna informacya, zredagowana w tym
celu umylnie dla francuskiego autora przez barona Modesta Korffa,

Sekretarza Stanu i dyrektora BibHoteki Cesarskiej w Petersburgu,

tego samego Korffa, który z polecenia Mikoaja I i po czci pod

jego dyktatem pisa rzecz o wstpieniu Mikoaja na tron i o buncie

Dekabrystów. Lacroix pisze: »D6s Tannee 1817, les chefs du complot,

runis a Moscou, rósolurent d'attenter aux jours de TEmpereur Ale-

xandre qui allait se rendre dans cette ville qu'il avait fait sortir de

ses ruines. Le sort aurait dócidó quel eut et Tassassin, uand un
des conjures s'offrit spontanóment pour accomplir le regicide. Ce

misrable se sentit defaillir au moment d'executer son affreux des-

sein, et la vie de TEmpereur fut sauvóe«. Lacroix opowiada o tyra

ciekawym fakcie w ustpie o pocztkach »tajnych towarzystw* qui

remonaient a Vannee 1815. Te tajne lub na pó tajne towarzystwa

nie miay w r. 1817 tak dalece powodu do niezadowolenia z Aleksan-

dra I; przyjmiemy zatem tylko sam ciekawy fakt spisku, sam fakt

planu zamordowania Cesarza, plan o takim ju stopniu dojrzaoci,

e jedynie szczera, czy te rzekoma skrucha wykonawcy ocalia

Monarch, Przyjmujc za te fakta, o których] Lacroix móg mie
doskonale informacye od Korffa, musimy wyrzec si okrelenia isto-

32*
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tnego charakteru tego spisku i attentatu, brak bowiem wszelkich

w tym wzgldzie pozytywnych danych. Tylko historya niedoszej

lubowanej budowy, do której Aleksander tak przywiza wag,
nieszczliwy los architekta, a niemniej znamienny sposób trakto-

wania tej kwestyi w dziele Szildera (1. c. 79—81) rzucaj a nadto

wiata na wspóczesny attentat. Niemniej charakterystycznym faktem,

który Schilder bardzo wyranie w tem miejscu podkrela, jest: ró-

wnoczesne przybycie do Moskwy Arakczejewa; od tej

chwili datuje si jego pozycya przy boku Aleksandra 1. Nie bez

przyczyny te cytuje w tem wanie miejscu oficyalny historyograf

Aleksandra I ustp z rkopimiennych »Wspomnie* Cesarzowej

Aleksandry, ony Mikoaja I. »Tego czowieka wszyscy si bali —
pisze o Arakczejewie ówczesna W. Ksina Aleksandra Fiedorówna —
nikt go nie lubi. Ja nigdy nie mogam poj, jakim sposobem on

potrafi utrzyma si w asce Cesarza Aleksandra a do samego

zgonu Monarchy...* Rozczulajca istotnie naiwno modziutkiej

córki Królowej Luizy, która poznaa Arakczejewa w jesieni 1817,

we trzy miesice po wyjciu za m, skoczywszy dopiero wanie
19 rok ycia. To rzecz pewna, e o najywotniejszej kwestyi, o bez-

pieczestwie osobistem monarchów, nie mówiono zgoa w rodzinie,

zwaszcza z damami cesarskiego domu. Odpowied na pytanie prze-

jtej takiem zdziwieniem maonki Mikoaja I, mona znale w I to-

mie dziea Szildera o Aleksandrze I, przegldajc liczne ustpy

o Arakczejewie a raczej o jego karyerze za Pawa I; wyszuka je

atwo za pomoc indeksu na kocu IV tomu (str. 602). Do je od-

czyta, aby utwierdzi si w przekonaniu, e najwikszym pomidzy
wieloma bdami Pawa I byo oddalenie Arakczejewa, jedynego je-

neraa, któremu móg rzeczywicie ufa. Nie darmo te koczy
Szilder pierwszy tom dziea o Aleksandrze, powicony czasom Pa-

wa I, nastpujcym wymownym ustpem: „Serce czyste i duch

prawy prsed tob — taki napis pooy póniej hr. Arakczejew na

pomniku, który w swoim Gruzinie wystawi swemu dobroczycy,

Cesarzowi Pawowi I. Kto csysty w duszy swojej i w myli swojej

wzgldem ojca m,ojego i dobroczycy, take wiecznie bdzie odda-

ny Najdostojniejszej Jego Rodzinie — pisa hr. Arakczejew do

Cesarzowej Maryi Fiedorówny (wdowy). Niewtpliwe prawo, otwar-

cie wyraa podobn myl i ni si szczyci, dawaa hr. Arak-

czejewowi pewna wyszo moralna (n-KOTopoe HpaBCTBeHHoe npeso-

cxoflCTBo Ha;!,^...) nad mnogimi innymi, mniej szczliwymi ale do-

stojniejszymi ludmi jego czasów. Otoczywszy Arakczejewa aureol

nowej cnoty, ono (to prawo wyraania podobnej myli ! !) utoro-

wao mu drog do przyszych odznacze i do wyjtkowego stano-

wiska wród dziaaczy epoki Aleksandra I, która rozpocza si po
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11 (23) marca«. 11/23 marca (1801) — to data zamordowania Pawia I.

Istotnie podziwu godne pióro oficyalnego historyografa, który na

tych sowach koczy I tom swego dziea o Aleksandrze I (str. 222).

Na poprzedniej stronicy powiedziano tylko, e Pawe I wieczorem

odszed do swoich komnat; drugi za tom zaczyna si lakonicznem

stwierdzeniem niewtpliwego faktu, e o 1 godzinie po pónocy hr.

Pahlen zjawi si u Aleksandra i zawiadomi go o nagym zgonie

ojca. Pomidzy przytoczonym jednak kocowym ustpem I tomu
a stwierdzeniem równie niewtpliwego faktu, e Pawe I wieczorem

11/23 marca 1801 uda si na spoczynek, znajduje si nastpujcy,
krótki, sam zwizoci faktycznego przedstawienia rzeczy niezmier-

nie wymowny ustp: »Niedugo przed 11 marca Cesarz Pawe, pod

wpywem nieufnoci ku swemu otoczeniu, posa po hr. Arakczeje-

wa i po jeneraa Langerona, na których wierno móg bezwarun-

kowo liczy; rozporzdzenie to wydane byo poza plecami hr. Pahle-

na, lecz niezawodnie nie uszo bystrego wzroku wszechwadnego
wojennego gubernatora. Wieczorem, U marca, hr. Arakczejew sta-n u petersburskich rogatek, zosta tam jednak zatrzymany na roz-

kaz hr. Pahlena...« I te trzy kropki wyjte z dziea oficyalnego

historyografa, przed którym wszystkie petersburskie archiwa i pa-

piery rodzinne cesarskiego domu stay otworem. Wszystko to roz-

wizuje jasno zagadk wyjtkowego stanowiska Arakczejewa po

r. 1817. Przed tym rokiem sta w cieniu; taki jenera nie by w gu-

cie Aleksandra I. Od roku 1817 jednak Aleksander nie

móg obej si bez Arakczejewa. Do roku 1820 chcia mie
w nim tylko bezwarunkowo pewnego stróa wasnej osoby i lepe-

go wykonawc; po roku 1820 (a raczej ju podobno od schyku 1819,

ob. wyej str. 250) musia mu zupenie si podda, zosta niewolnikiem

Arakczejewa. O póniejszych zamierzonych attentatach na ycie
Aleksandra I (1823, 1825) i Mikoaja I w pierwszych latach no-

wego panowania — ob. Lacroix, 1. c, III. 148, 181, 248, 269,

IV. 20.

3) Nie tu miejsce dla dokadniejszego uzasadnienia tej opinii,

któr tu mimochodem tylko powyej zaznaczam (str. 244), w na-

dziei, e bdzie mi jeszcze danem, rozwin j szczegóowo; wów-
czas najlepiej bdzie mona osdzi, ile jest w niej susznoci. Mu-
siaem j za tu dlatego zaznaczy, eby objani sytuacy w osta-

tnich latach przed wybuchem buntu Dekabrystów. Przypominam
jedynie nastpujce znane powszechnie fakta, na które, jak mi si
zdaje, nie zwrócono naleytej uwagi. Wiadomo, e Mikoaj oszcz-

dzi niektóre wybitne osobistoci wojskowych i urzdowych sfer pe-

tersburskich, które byy przebiegiem procesu Dekabrystów niemniej

skompromitowane od najciej dotknitych lipcowym wyrokiem.
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Niektórzy z nich rzeczywicie zniewoleni byli usun si ze suby;
inni jednak w niej pozostali i utrzymalisi na wysokich stanowiskach.

Znamienn cech procesu Dekabrystów byo osobiste zainteresowanie

si Mikoaja wszystkimi szczegóami ledztwa; rzecz zupenie zro-

zumiaa, poniewa zaleao mu nierównie wicej, ni na ukaraniu

winnych — na dokadnem zbadaniu tych szczegóów sprawy,

które go przedewszystkiem zajmoway, ze wzgldu na trzewe oce-

nienie caej sytuacyi i na sd o ludziach. Nie ulega te adnej wt-
pliwoci, e pomidzy »spardonowanymi« byli tacy, których rozmyl-
nie wyczono z procesu, eby nie rozmazywa prawdy, nie odsa-

nia przed Europ odwiecznej, zdawna a cigle jtrzcej si rany,

nie odkrywa wynikajcej std saboci pastwa. Wzgld na pozy-

cy takich »spardonowanych« wysokich osobistoci, na ich zwizki
rodzinne i wpywy wród jeneralsko-senatorskiej falangi, odegra

w tem te zapewne nieobojtn rol. Ukarano mierci albo Sybi-

rem takich, za którymi albo nikt nie stal, albo te takich, którzy

z przekonania naleeli do spisku ; takich wyrzekali si szcze-

rze wpywowi czonkowie falangi, z któr Mikoaj si liczy. Cho
to byU Trubeccy czy Obolescy, uwaani byli za renegatów i

—
wedug mego mniemania — przeznaczeni przez wtajemniczonych

z góry na stracenie, choby zamach si by uda. Warto zastanowi

ai nad szczegóami wydarze w sam wili wybuchu. Pytanie wiel-

kie, jaki obrót byaby rzecz przybraa 26 grudnia, gdyby 20-letni

podporucznik Roztopcew nie by dotar do Mikoaja pónym wieczo-

rem 12/24 grudnia i nie ostrzeg go zawczasu, na 36 godzin przed

wybuchem buntu; pytanie nawet, jakby si by zachowa niejeden

z wysokich dygnitarzy, jeliby Mikoaj, w sam wili wybuchu, nie

zastosowa caego swego postpowania do tej przestrogi. Ob. IIIhjib-

,n,ep'B, Hmh. HuKOJiah nepstiM I. 256 nn. 635—752
;
por. take Lacroix,

Histoire de la vie et du rógne de Nicolas I, t. III, str. 3 nn„ 13 nn.,

27 nn., 43 nn., 57, 61 nn., 273 nn., 296 nn., 306 nn. To ksika, której zwa-
szcza w tym przedmiocie nie naley lekceway, poniewa wiele

w niej szczegóów polega na informacyach barona Korffa, on za nie

dotkn ich we wasnej pracy o tym przedmiocie ze zrozumiaych

atwo powodów.

4) Bardzo pouczajce s depesze austryackiego ambasadora

w Petersburgu, hr. de Ficuelmont, pene ciekawych przyczynków

do kwestyi zalenoci Mikoaja I od wysokich dygnitarzy petersbur-

skich. Ficuelmont nigdy wprawdzie nie kadzie kropki nad i, tak

e monaby mie nawet niejakie wtpliwoci, czy zdaje sobie dobrze

spraw z istoty tej sytuacyi na Dworze, przy którym by akredyto-

wany. Mogoby tak by rzeczywicie; byy to bowiem same pocztki

jego pobytu w Petersburgu, dokd przyby pod wraeniem wypad-
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ków, interpretowanych powszechnie, jako wyraz niebywaej samo-

dzielnoci modego Cesarza. Mikoaj za niezmiernie umiejtnie umia
sobie nadawa zewntrzne pozory rzeczywistego samowadztwa, do

którego te istotnie dy wszelkimi sposobami, pragnc gorco
wyzwoli si z zalenoci |od: otoczenia. Trzeba jednak i to wzi
w rachub, e rozmaite wzgldy, zarówno wzgldy dyplomatycznej

delikatnoci jak i prostej przezornoci, musiay wstrzymywa ka-

dego obcego dyplomat' na petersburskim Dworze od brutalnego

dotykania tej otwartej rany, w depeszach, choby i cyfrowanych, a na-

wet przez wasnego kuryera wysyanych. Pragnc wan t kwesty
osobno opracowa, odwouj si tu tylko do mojej rozprawy p. t.

:

»Król królowa (Przegld Polski, 1905. IV, str. 384—413), a zara-

zem zaznaczam, e z poród depesz Ficuelmonta (A. W.), które

po koniec r. 1831 dokadnie opracowaem, najwicej pod tym wzgl-
dem zasuguj na uwag raporta o zamierzonych reformach, zanie-

chanych widocznie, odkd Mikoaj si przekona, e podjcie ich na

seryo grozio zbyt wielkiem niebezpieczestwem ze strony senator-

skiej falangi. Niemniej wany do tej kwestyi materya zawieraj

oczywicie wszystkie pamitniki rosyjskich mów stanu, tyczce

si pierwszych lat panowania Mikoaja 1, materya tak obficie na-

gromadzony w ostatnich czasach, wreszcie listy Benkendorffa, wy-
raajce si w tym przedmiocie bardziej bez oson i omówie, ni
pamitniki; por. Smolka, »\V drodze do Petersburga« (Przegld

Historyczny, 1906, tom II I-go rocznika, str. 376) i wyej str. 399.

5) Schiemann, (K. Alexander I. 362 nn.) pomin zupenie

ten, co najmniej, niezmiernie interesujcy kt widzenia, pod którym

na ówczesny projekt rosyjskiej konstytucyi patrza sam jego autor

(Nowosilcow),jak wiadczy doskonale poinformowany a bystry przy-

jaciel Nowosilcowa, pruski konsul Schmidt; ob. wyej str. 243-247.

Najzupeniej za myli si Schiemann co do chronologii projektu, odno-

szc jego zawizek do padziernikal819, ostateczne za wykoczenie
do r. 1821. Caa kwestya konstytucyi, projeklowanej przez Aleksandra

w latach 1818—1820, nie jest dotychczas wcale jeszcze wyjaniona,

jest to za zagadnienie pierwszorzdnej doniosoci, ze wzgldu na

wewntrzn i na zewntrzn polityk Aleksandra I i na stosunek

jego do kwestyi polskiej. Niech mi wolno bdzie tu zaznaczy po-

krótce zapatrywanie, do którego doszedem w dotychczasowych stu-

dyach nad tym zawiym przedmiotem. W planach Aleksandra I co

do wewntrznego uksztatowania Hosyi, mona dopatrze si pewnej

ewolucyi, która wiadczy, e zamysy jego nie byy tak mgliste, jak

to sobie nieraz dotychczas wyobraano. Znamienn cech tej ewo-

lucyi jest coraz wyraniejsza, z biegiem czasu wzmagajca si d-
no do decentralizacyi, która, jak sdz, wypywaa wanie z mo-
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tywów, okrelonych tak drastycznie przez Nowosilcowa i Schmidta

(ob. wyej str. 246). W latach 1818—1820 decentralizacya bya colem,

konstytucya miaa by jedynie rodkiem; nie konstytucya raczej,

ale c o w rodzaju konstytucyi, co, przez co Monarcha nietylko

nie uszczupliby swej wadzy, ale przeciwnie, spotgowabyj wanie,
wyzwalajc si z zalenoci od oligarchii subowej. Wiadomo, e
decentralizacya nie bya pomysem Aleksandra I; by to jeden z ide-

aów ówczesnej »modej Rosyi«, nie caej, co prawda, ale znacznego

jej odamu, gdy znów inny jej odam wyobraa sobie urzeczywist-

nienie swych ideaów politycznych na gruncie spotgowanej centra-

lizacyi. Po r. 1820 Aleksander zaniecha myli o konstytucyi, prze-

straszony niebezpieczestwami wprowadzenia jej w ycie, nie prze-

sta jednake myle o decentralizacyi bez konstytucyi (ob. wyej
str. 278). I to pewna, e w miar dojrzewania jego planów decentra-

lizacyi Cesarstwa, przystosowywa si do nich pogld Aleksandra na

kwesty polsk i odbiega od stanowiska r. 1815. Na gruncie zamie-

rzonej decentralizacyi. Królestwo miao wej w skad jednolitej

a zdecentralizowanej caoci ; czy w granicach r. 1815, czy te w po-

czeniu »z polskiemi guberniami« albo przyne^jmniej jak ich cz-
ci, to by szczegó, zdaje si, w umyle samego Cesarza nieustalo-

ny, a zaleny od okolicznoci. W zwizku z takiem rozwizaniem
kwestyi polskiej przemkn si widocznie w myli Aleksandra prze-

lotny projekt nowego urzdzenia Królestwa z r. 1820 (ob. wyej str.

280); na tem tle mniej te moe zagadkowem wyda si ponawianie

dawnych obietnic w r. 1825,' wojskowe zarzdzenia z tego czasu

i t. p. (ob. wyej str. 275 i 415, listy Grabowskiego z marca 1825).

Uwaaem za rzecz niezbdn naszkicowa tu w najogólniejszym

zarysie to zapatrywanie na plany Aleksandra I; a mianowicie na

projekt konstytucyi r. 1818 i nast. Posiadajc cokolwiek nieznanych

materyaów do tego wanego przedmiotu, pragnbym rozwin
rzecz obszerniej w zamierzonej pracy o genezie represyi politycznej

i narodowej za Aleksandra I, mam za nadziej, e niejedna rzekoma

j>zagadka« da si wyjani w podany sposób. Ju jednak i te ma-
teryay, które dotychczas nagromadzono, wystarczaj do trafniejsze-

go przedstawienia rzeczy, ni je da Schiemann 1. c, zwaszcza za
cenne materyay przez niego samego odszukane i wydane. Ob.

Schiemann, La charte constitutionnelle de TEmpire de Russie, pu-

blice d'aprós Toriginal des archives de St. Pótersbourg (Berlin 1903);

Schiemann, Eine Konstitution fiir Russland vom Jahre 1819

(Hist. Zeitschrift, 1894, LXXII, 65); Stern, Erganzung zu der Mittei-

lung Eine Konstitution fur Russland vom Jahre 1819* (tame LXXIII,

284). W cigu druku i korekty niniejszych przypisków dosza mnie

ostatnia ksika Prof. Askenazogo: »Rosya — Polska 1815—1830«
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(Lwów 1907). w dodatkach do niej znajduj dwa nowe a cenne

przyczynki ródowe z petersburskich archiwów: (str. 176) »Essai

<i'introduction pour la Charte (1820) « i (str. 188) nieznany memoryal
Nowosilcowa (podobno równie z r. 1820), które mnie utwierdzaj
jedynie w zapatrywaniu powyej naszkicowanem. Pierwszy dokument
zawiera motywa przygotowanej konstytucyi, w których szczególnie

uderzajca jest ostrono stylizacyi. Prof. Askenazy susznie uwy-
datni ten znamienny rys ogoszonego po raz pierwszy dokumentu:
»okazuje dowodnie, z jak ostronoci Cesarz przystpowa do tej

wielkiej reformy, któr nieinaczej myla zaaplikowa swemu naro-

dowi, jak pod pozorem, i nie wprowadza adnej innowacyi ani

zmiany w pastwie*. Co do mnie, widz w tem postpowaniu ja-

skraw illustracy liczenia si z czynnikami, które ostatecznie znie-

woliy Aleksandra I do zaniechania zamiaru. Memorya Nowosilcowa
za staje si niezmiernie interesujcym, jeeli go zestawi z raportem

Schmidta o zamierzonem w r. 1820 nowem uksztatowaniu Królestwa

(ob. wyej str. 280). Oba dokumenta pochodz widocznie z pierwszej

poowy r. 1820.

6) Por. wyej str. 84.

7) inH^t/i,epi., AjieKcaH/i;p'B UepBfciH IV. 4,

8) Schmidt do Bernstorffa 9 stycznia 1821 (A. B.): donosi,

>dass ein aus Laybach vorgestern hier eingetroffener Courier Sei-

ner Kais. Hoheit dem Grossf. Constantin Instruktionen iiberbracht

hat, nach welchen ein Teil der unter dem Befehl Seiner Kais.

Hoheit stehenden Truppen sowie iiberhaupt ein grosser Teil der

kais. russischen Armee sich unverzuglich in Marsch setzen werde.

Die kón. polnische Armee hat keine Marschordre; ich habe indessen

Orund zu glauben, dass der Grossfiirst bei Seiner Majestat dem
Kaiser darauf angetragen hat, einen Teil derselben ebenfalls mar-

schieren zu lassen«.... 90.000 wojska utworzy lini, rozcignit od

Opawy do Presburga; Jermoow obejmie naczeln komend. Nie-

bawem odwoano to wojownicze rozporzdzenia, obliczone na

efekt; czy jednak zamierzony by efekt jedynie na zewntrz czy te
równie i na wewntrz, niewiadomo. Za tem ostatniem przemawia

wyjtkowo tym razem wojownicze usposobienie W. Ks. Konstan-

tego, który przecie zawsze by w zasadzie przeciwny kadej woj-

nie i da tego dowody, jako naczelny wódz polskiej armii, gdy

miaa wystpi na hni bojow podczas wojny tureckiej r. 1828/9

i po rewolucyi lipcowej w r. 1830. W. Ks. Konstanty by za nie-

zawodnie dokadnie wtajemniczony we waciwe intencye Cesarza

Aleksandra.

9) Schmidt do Bernstorffa 17 padziernika 1819 (tame): »Der

Kaiser, der Warschau nun viermal besucht hat, ist noch nie so ernst,
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so wenig zuvoi'kornmend gewesen, ais jetzt. Er hat sich iusschlies-

slich mit der Armee beschaftigt... wlhrend die Civilbeamten, die

Yornehmen Polen und besonders die Damen ganz iibergangen wor-

den sinda... To samo donosi J. U. Niemcewicz ks. A. Czartory-

skiemu 18 padz. 1819 (Arch. Czart. rps. Nr. 5447): »Zdawao si,

e jakie kopoty ciyjy na czole Jego«... i t. d. Nie byo wówczas a-
dnych powodów do jakiegokolwiek niezadowolenia z Polaków, cho im

Cesarz to i owo wyranie wymawia (zimne przyjcie wedug Niem-

cewicza, etes chaudes wedug Schmidta). wiadczy o tem raport pru-

skiego konsula. Có bowiem miao by wedug oficyalnej wersyi

•gównym powodem« {der Hauptgrund) cesarskiego niezadowolenia?

Sprawa sykania w teatrze (!!), i zakaz policyi, na który publiczno
narzekaa, e jest „constitutionsmidrig'' . Trudno o jaskrawszy do-

wód, jak szukano widocznie pozorów niezadowolenia w uspo-

sobieniu i zachowaniu si spokojnej ludnoci.

10) Por. IIIn.aB;i;ep'B, Hmh. AjieKcaH^i.pt IlepBiH IV. 240 nn., 248

—

250, 272, 275, 280, Schiemann, Kaiser Alexander I, str. 191, 411 n.

Nic dziwnego, e Schilder by tak powcigliwym w interpretacyi

podanych przez siebie faktów; szczególniejsze, e Schiemann tak

mao si na tem spostrzeg, o ile zmys samozachowawczy Aleksan-

dra w stosunku do wysokich dygnitarzy by pierwszorzdnej wagi

czynnikiem w caej jego polityce, zarówno wewntrznej jak i ze-

wntrznej.

11) Depesze Ficuelmonta do Metternicha zawieraj sporo

przyczynków do osdzenia pewnej tradycyjnej, jeeli wolno tak si
wyrazi, techniki, od której nie naleao odstpowa w aktach car-

skiej nieaski. Widoczn jest rzecz, e sam nieask nikt si nie

gorszy, nikt bowiem nie odmawia monarsze prawa nieaski i aski.

O ile jednak chodzio o sukcesy po upadej, nieask dotknitej

wielkoci, nie wypadao Samowadcy powodowa si czy to kapry-

sem czy te wzgldami suby i poytku dla pastwa, bez liczenia

si z pretensyami >uprawnionych« spadkobierców oprónionej suk-

cesy i, wedug szablonu, uwiconego trdycy. Taka » samowola* na-

ruszaa widocznie tradycyjny sstan posiadania« subowej oligarchii.

Szczególnie charakterystyczne jest pod tym wzgldem sprawozda-

nie o dymisyi markiza Paulucci, dugoletniego jenera-gubernatora

prowincyi nadbatyckich, un poste qui est regarde comme le premier

gouvernement de l'Empire, jak to ambasadoi' austryacki objania

(19 stycznia 1830, A. W.). Nikt nie móg nic zarzuci Pahlenowi,

nastpcy Paulucciego, jego kwalifikacyom, uzdolnieniu i wszelkim

osobistym warunkom; to akcentuje Ficuelmont najwyraniej. Uwa-
ano jednak, e wybitna ta posada naleaa si jeneraowi Langeron

albo jen. Tollowi; Pahlen n'etai pas ualifie par son rang pour
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ceMe place, chocia jako Liflandczyk znal doskonale kraj i jego

potrzeby. Co do poszkodowanych jeneraów, uprawnionych do

sukcesyi po Pauluccim, ToU mia opini jedynego kandydata na
szefa sztabu czynnej armii, opini której nie usprawiedliwi, co pra-

wda, na tem stanowisku w kampanii r. 1831, Langeron za zdoby by
sobie ju wówczas zasuon opini najgorszego administra-
tora, wskutek czego musia nie bez skandalu opuci pozycy
w Odessie (Pamitniki Michajowskiego-Danilewskiego, Pyccicaji Cia-

pHHa, 1897, III. 87). Samych przyjació nie mia za Langeron po-

midzy kolegami, których traktowa bez wyszukanej francuskiej

grzecznoci; raz rzek do jednego jeneraa (tame 80): Bm nopoxy

He óoHTec, HO Bi ero ne Bi,i;i,yMaj!n (Pan nie boisz si prochu, ale
go nie wynalaz). Mniejsza o osob; 'chodzio o zasad, obchodzc
ywotny interes caej oligarchii; mody, niedowiadczony Mikoaj I pope-

ni ten /awoc pas, pomijajc nieudolnego jen. Langeron. Por. „Le Gene-

ral Maruis Amilcar Paulucci et sa familie'^ (Padoue 1899) str.95, 99.

12j Ciekawe szczegóy o wyranym wstrcie Aleksandra do pa-

mici Katarzyny w pamitnikach Michajowskiego-Danilewskiego

I. c. 1897, II. 479, 480. O W. Ks. Konstantym ob. inn^t^ep-B Hmh.

HHKOJiaH IlepBBiH, I. 533, przyp. 452.

13) inHjiB;i,ep'B, Hmh. AjieKcaH/i,pi> IlepBiH;, III. 31—52. Nic moe
tak jaskrawo nie illustruje zalenoci Aleksandra I od stróów je-

kateryskiej tradycyi, jak szczegóy 'upadku Speraskiego, nie

bez przyczyny tak skrztnie zestawione w dziele Szildera — bez

sówka komentarza. Nic te tak nie odsania saboci i znamiennych

waciwoci osobistego charakteru Aleksandra I. Pierwszorzdnego

pod tym wzgldem znaczenia s szczegóy podane na str. 42, 46,

48, 50 n. (niejasne aluzye [Aleksandra do »winy« Speraskiego, dla

pokrycia istotnej przyczyny, bd co bd kompromitujcej Cesarza).

14) Ob. publikacy W. Ks. Mikoaja Michaowicza: Le comte

Paul Sroganov (Paris, 1905) I. 105 nn. Dokumenta, pomieszczone

w II i III tomie tego cennego dziea odsaniaj jaskrawo bez-

graniczn rozpacz Stroganowa i jego przyjació, gdy zawiedli

si na Aleksandrze i nabrali przekonania, e lkliwa chwiejno
Cesarza odejmuje wszelk nadziej wyprowadzenia Rosyi z pooe-
nia bez wyjcia.

15) Sam Pawe Stroganow myla take o emigracyi, po du-
giem a daremnem szukaniu mierci w pruskiej i tureckiej kampanii,

a nastpnie w r. 1812; ob. list jego do ony z 10 sierpnia 1812, 1. c.

II. 145: Nous avons souvent parle d'emigration ; je crois que nous

touchons a ce term... Michajowski-Danilewski (1. c. 1897, IV. 540),

oburza si na coraz czstsze przykady ekspatryacyi, przytaczajc

nowe fakta. Baron Serdobin, naturalny syn jednego z najwikszych
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panów, hr. Kurakina, przyj niderlandzkie poddastwo; ona ro-

syjskiego posa w Hollandyi, z domu ks. Golicynówna, — gorszy si
Michajlowski-Danilewski — tak wychowaa dzieci, e córka nie wró-

cia wcale do Rosyi. a syn przyj katolicyzm i osiad w Ameryce,

jako misyonarz. Niemao przykadów ekspatryacyi w innych wspó-
czesnych pamitnikach i w depeszach austryackiego ambasadora,

hr. Ficuelmont.

16) Papiery odnoszce si do kupna Stanisawowa w arch. szcz.

B/l, D/6.

17) Por. wyej str. 171.

18) Por. Smolka, -Przed 75 laty«, Przegld Polski, 1906, I.

25; kilka ustpów z tej pracy wcielono bez zmiany do dziewitego

rozdziau.

19) Schmidt do Bernstorffa U maja 1819 (A. B.)

20) niHJifc/^ep-B, Hmh. A.TieKcaH^i.p-B IlepBWH IV. 95.

21) Tame IV. 90.

22) nin.iB^iiept, Hmh. HnKOjiaH HepsiH, II. str. 455, przyp. 307.

23) Tame I. str. 536, przyp. 460.

24) Por. drugi ustp z tego samego listu Benkendorffa, przy-

toczony wyej str. 418, przyp. Te opinie wiernego adjutanta cesar-

skiego nabieraj szczególnego znaczenia ze wzgldu na dat hstu

11 marca 1827. Bya to wana chwila w procesie Polaków, oskar-

onych o zbrodni stanu. Krótko przedtem przyby do Petersburga

Mohrenheim z raportem komisyi ledczej, poczem ostatecznie Miko-

aj powzi decyzy, eby spraw wytoczy przed Sdem Sejmowym,
zgodnie z wymaganiami konstytucyi r. 1815, co do tego czasu jeszcze

si wayo; Schmidt do Bernstorffa 22 listopada 1826 oraz 8 i 22 lu-

tego 1827 (A. B.), Lorenz do Metternicha 14 grudnia 1826 (A. W.).

W takim wanie momencie wyraenie Benkendorffa : les malveillans

esperent trouuer matiere d la critiue jest niezmiernie ciekawe i cha-

rakterystyczne. Por. take inny list Benkendorffa, pisany przed ko-

ronacy Mikoaja I, w r. 1829, wyej str. 398.

25) Aleksander Benkendorff (ur. 1784, um. 1844) by rzeczywi-

cie sprawdziwym przj^jacielem* Mikoaja I; lepo Cesarzow od da

ny, inny by zupenie przed r. 1831, inny po powstaniu listopado-

wem. Pozostawi on po sobie najsmutniejsz pami jako organiza-

tor III oddziau cesarskiej kancelaryi (tajnej policyi). O nim to mó-

wi Mikoaj I: »Mnie mona w Rosyi zastpi, ale kto zastpi Ben-

kendorffa ?« Tem ciekawsze s i waniejsze jego listy do zaufanego

przyjaciela Dybicza, z czasów przed r. 1830, poniewa mona je mia-
o uwaa za wierne odzwierciedlenie ówczesnych zapatrywa
Mikoaja I. Por. Smolka: »W drodze do Petersburga* (Przegld

historyczny, tom II, str. 375, 376).
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26) Por. M H .1 K) K o B -B, r^aaBHBia Tenema pyccKon HCTopHnecKOH

Muc.iH I. 47—258, in H vi B ^ e p t, HMp. AjieKcan/i.pt IlepBKiH IV. 6—7.

178, 232, 244, 246, 328, 350, 352, 422, 425, 426, 450. Schemat Karam-
zina podziaa te niezawodnie i na »mod Rosya, jak to wida
z aktów ledztwa Dekabrystów, ogoszonych w I. tomie Szildera

HMn. HHKOJian IlepBMH. Widocznie jednak »nacyonalistyczne« dno-
ci, z ostrzem zwróconem przeciw Polsce nie miay w tem rodowi-
sku wielkiego znaczenia, jak o tem wiadczy inicyatywa rosyjskich

spiskowców, w sprawie porozumienia z polsk narodow organiza-

cy. Ob. projekt umowy midzy spiskowcami rosyjskimi a polskimi,

zredagowany przez Bestuewa: »Skarga prokuratora jeneralnego przy

Sdzie Sejmowym* (Antoniego Wyczechowskiego) dd. 8 stycznia

1828 (druk in 4-o, 112 str. ni.), str. 43, 44.

27) Akta procesu Filaretów (Archiwum do dziejów literatury

i owiaty w Polsce VI. 170 nn.), Dziennik Bajkowa, (rp. biblioteki

ord. hr. Krasiskich), raporty Nowosilcowa itp.

28) III HJi B/i; ept, HMn. HnKOJiaft IlepBBiH I. 533, przyp. 451.

29) Tame I. 169: list. W. Ks. Konstantego do Mikoaja z 15/27

lutego 1826.

30) Por. wyej str. 42, 56, 58.

31) Por. wyej str. 62—64.

32) Schmidt do Bernstorffa 9 lutego 1819 (A. B.) : »Der nachste

Reichstag wird hochst wahrscheinlich erst im J. 1820 gehalten wer-

denn und dann die Vereinigung der russisch polnischen-Provinzen

mit dem Konigreich Polen' ausgesprochen werden. Die Constitution

des Kónigreichs soli mit einigen Modificationen in jenen Provinzen

eingefiihrt und aus ihnen zwei Statthalterschaften gebildet werden.

Die Mehrheit der Nation wiinscht diese Yereinigung sehnlichts* . . .

W ogóle nie trac nadziei odbudowania Polski w caoci. «Etwas

frappiert sind die hiesiegen Faiseurs indess davon gewesen, dass in

Aachen iiber die politische Lag Polens nichts verhandelt worden

ist. Sie halten sich nun einmal fiir das auserwahlte Volk und suchen

Europa in Polen...« Cesarz im schlebia i jest tu kochany, ale o Ro-

syanach nie mona tego powiedzie; jeli kiedy przyjdzie do zblie-

nia, to chyba w dalekiej przyszoci. Wszystko to informacye »z naj-

lepszego róda«, z Belwederu i w owietleniu takiem, jak o tych spra-

wach mówiono w otoczeniu W. Ks. Konstantego. To, co miao nastpi
podczas sejmu r. 1820, uwaano tam wówczas widocznie za rzecz

nieuniknion, z któr trzeba si pogodzi, przynajmniej na razie.

W wspóczesnych listach Schmidta do Bernstorffa znajduj si te
przytoczone powyej informacye o przygotowaniach do wprowadze-

nia konstytucyi w Rosyi. Jedno i drugie miao widocznie nastpi
równoczenie, w cigu r. 1820.
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33) Pamitniki Michajlowskiego-Danilewskiego, l.c. 1897, IV. 333.

3-4) IIInjii./i,epi., Hiwn. A^eKcan;i;p^. TlepBbift IV. 95.

35) Schmidt do Bernstorffa 17 padziernika 1820 (A. B.).

36) Schiomann, Kaiser Alexander I, str. 491.

H7) UlnjiBflepi., Hmh. Ajieiccan^iipi. IlepBMii IV. 337—349, 366.

38) Schmidt stwierdza to ju w raporcie z 29 lutego 1824 (A.

B.): »Der Enthusiasmus fiir die Sache der Griechen aussert sich In

Russland nicht mehr so laut, wie iiberhaupt von dem Mangel an

Folg und Beharrlichkeit im Charakter der Hussen keine bleiben-

den Eindriicke zu erwarten sind«.

39) Z zapisek pruskiego posa w Petersburgu, jeneraa Scholera,

z roku 1826, wedug Schiemanna 1. c. 495. Przedmiot wart doka-
dniejszego zbadania. Por. wyej raporty Schmidta str. 245—247 oraz

503—505 przyp. 5 i 509 przyp. 32. Wobec niedokadnych informacyi,

jakie Schiemann 1. c. podaje o waciwociach tych zapisek Scholera,

trudno zda sobie spraw, czy podana przeze wiadomo o pro-

jektach decentralizacyi] odnosi si rzeczywicie do jakich pozyty-

wnych ostatnich planów Aleksandra I z r. 1825, czy te pomie-

szczona jest w charakterystyce zmarego Cesarza, spisanej

bezporednio po jego zgonie. Z tego powodu na tem wiksz uwa-

g zasuguj raporty Schmidta z 9 lutego 1819 (przyp. 32) i z 22

lipca 1822 (przyp. 42).

40) IIojiHoe coópanie aaKOHOBi, Foce. Hinnepin XL. Nr. 30.353.

Schmidt do Bernstorffa 6 czerwca 1825 (A. B.) o radosnem wraeniu
tego ukazu.

41) Korespondencya o tym przedmiocie pomidzy Mikoajem
a W. Ks. Konstantym, pena niezmiernie charakterystycznych uwag,

JIlHJiB^^epTb, Hmh. HHKOjiaH nepBBiH I. 533 nn. Schmidt i na to zwra-

ca uwag; po zmianie sposobu uzupeniania korpusu litewskiego

(por. wyej str. 65 i 437, przyp. 29) oceni-Moskonale donioso no-

wych zarzdze i doniós o nich do Berlina: »Diese Massregel hat

hier bei vielen Individuen eine sehr grosse Bestiirzung verbreitet«.

42) Schmidt do Bernstorffa 27 maja i 22 lipca 1822; w drugim

licie dodaje: «Das hiesige Publicum glaubt, das S. Kais. Hoheit nun

auch bald zum Statthalter des Konigreichs Polen ernannt werden

durfte».

43) Du Chet do Metternicha 22 padziernika 1822, Schmidt do

Bernstorffa 26 padziernika 1822 (A. W., A. B.). Decyzya w spra-

wie ustanowienia osobnego oddziau ministerstwa Spraw Zewntrz-

nych przy W. Ks. Konstantym zapada w Warszawie w kocu sier-

pnia 1822, pomidzy Cesarzem a W. Ksiciem, ale urzdowy rozkaz

gabinetowy w tej sprawie nadszed dopiero w 'drugiej poowie pa-

dziernika. Bya to rzecz nieobojtna ze wzgldu na interesa ekono-
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miczne Królestwa, wobec negocyacyi handlowo-politycznych z Pru-

sami. S niejakie wskazówki, ze Lubecki przyczyni si do ustano-

wienia takiej kancelaryi dyplomatycznej przy W. Ksiciu, a to w tym
celu, eby sparaliowa bezporedni wpyw Nowosilcowa na prze-

bieg tych negocyacyi, ob. w drugiej czci: » Lubecki i Nowosilcow«.
M) Schmidt do Bernstorffa 29 lipca 1820.

45) Ob. w drugiej czci: »Lubecki i Nowosilcow«.

46) Por. wyej str. 64.

47) Schmidt do Bernstorffa 7 padziernika 1820.

48) H. hr. ubiesk i: »GeneraI Tomasz Pomian hr. ubie-
ski« II. 102; por. Smolka: » Przed 75 laty« (Przegld Polski, r. 1905,

CLYIII. 396.)

Do dziesitego rozdziau.

1) (Bouuet) Esuisse historiue sur le P-ce Drucki-Lubecki

str. 5; autor by przez wier wieku nieodstpnym towarzyszem

i domownikiem Lubeckiego,

2) Stan suby Lubeckiego ;«l>opMyjrapHiH cnncoKt), Arch. szczucz.

3) Por. wyej str. 231, 413.

4) Por. wyej str. 12 n., 35 n. Do ostatka czya Lubeckiego

cilejsza, zdaje si, zayo z obu anskimi, a zwaszcza z dawnym
prezesem Rzdu Tymczasowego X. W. Wida to z listów Lubec-

kiego, które pisywa do domu w latach 1822, 1826, 1827/8 i 1829/30

z Petersburga, niemniej z niektórych wzmianek w listach Grabow-

skiego, np. GL. 11 lutego 1824, 5 stycznia 1825. Odrbny zupenie

by stosunek Lubeckiego do Mordwinowa, o którym te wspomina
nieraz w listach z Petersburga do domu, z wdzicznoci piszc o

uprzejmoci ))staruszka«, o doskonaym »kwasie< Mordwinowa, uni-

wersalnym rodku na rozmaite dolegliwoci; por. wyej str. 377.

5) LS. 10 listopada 1821; to samo mniej wicej czsto powta-

rza si w listach Lubeckiego; por. wyej str. 225 przyp.

6) nojiHoe coópanie 3aK0H0B'B P. H. XXXVIIi, Nr. 29.237.

7) Schmidt do Bernstorffa 31 marca 1823 (A. B.). Liczne i bar-

dzo interesujce szczegóy o szykanach wadz rosyjskich zapomoc
owych certyfikatów podaje »Robaka w rozprawie p. t. iZ dziejów

polsko-rosyjskich stosunków handlowych* (Przegld polski r. 1904,

CLI, str. 298;. Szkoda, e autor tej cennej pracy nie korzysta z cy-

towanego tu wielekro Zbioru praw Ces. Ros., co byoby go ustrze-

go od niejednej niedokadnoci w zasadniczem ocenianiu sytuacyi.
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8) Ob. w drugiej czci: »Handel Królestwa z Cesarstwem*.

Tani te odsyamy czytelnika ze wzgldu na szczegóy caej walki

o stosunki handlowe z Cesarstwem, które tu najogólniej jedynie

njiszkicowano, o ile to byo niezbdnem do ocenienia polityki Lu-

beckiego.

9) Por. wyej str. 223, 226.

10) Schmidt do Bernstorffa HI marca 1823 (A. B.)

11) GL. 19 marca 2, 7, 16 kwietnia 1823 itd.

12) Por. ry.^iiniaM6apoB'B, BceMipnaa ToproBJiH btb 19 B-fcK-fe^

H ynacTie b-b Hen Poccin. (C. 116. 1898) str. 15 nn., 57 nn., 72 nn. Szko-

da, e ta ksika (nie bez wartoci co do drugiej polowy XIX wie-

ku, ze wzgldu na zebrany w niej a rozproszony po rónych wy-
dawnictwach statystyczny materyal) zawiera tak mao pozytywnych
danych co do pierwszej poowy stulecia, a zwaszcza co do pierw-

szych trzech dziesitków lat XIX wjeku.

13) Z i m m e r m a n n, »Geschichte der preussisch-deutschen

Handelspolitikc 70 nn. Szczególnie zasuguje na uwag memorya mi-

nistra Skarbu Klewitza z 12 wrzenia 1822, tame str. 75. Schmidt do

Bernstorffa 29 lutego 1224 (A. B.) ocenia take naleycie znaczenie

przemytnictwa w interesach pruskiego handlu z Rosy: »Trotz dem
in Russland bestehenden Prohibitivsystem ist der Ueberfluss an frem-

den verboterien Erzeugnissen wenigstens in den Hauptstadten und

Hafen sehr gross und die Preise niedrig«.

14) LS. 29 grudnia 1821, Por. wyej str. 145, 201, 365.

15) Por. wyej str. 2.S5, 494 przyp. 34.

16) Ob. szczegóowe rozwinicie tego przedmiotu w drugiej

czci : »Handel z Prusami przed r. 1823o. Tam te odsyamy czy-

telnika ze wzgldu na wszystkie podane tu szczegóy, gdzie na po-

przednich i nastpnych stronicach niema przypisków.

17) Por. wyej str. 272, 275.

18) Z im mer m a n n, »Geschichte der Preussisch-deutschen Han-
delspolitik* str. 75 n.

19) »Ustawa tyczca si odmian taryfy poborowej z dnia 25 pa-

dziernika 1821 dla prowincyi Prus, Zachodnich Prus, Brandenburgii,

Pomeranii, lska, Poznania i Saksonii z dnia 10 kwietnia 1823«

(Gesetz-Sammlung fiir die kón. Preussischen Staaten — Zbiór praw
dla pastw Królestwa Pruskiego, 1823, w Poznaniu. Goskami
Nadwornej Drukarni W. Deckera i Sp. str. 57). Ob. wyej str.

312 przyp.

20) W papierach Lubeckiego (A/23) znajduje si memorya
o potrzebie rewizyi traktatu handlowego z Prusami, pisany co naj-

rychlej w r. 1820, odwouje si bowiem do bilansów handlowych

z lat 1817, 1818 i 1819. Na czele postulatów handlowej polityki Kró-
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lestwa postawiono tam potrzeb zniesienia prawa skadowego mia-

sta Gdaska, w myl art. 26 traktatu kongresowego z Prusami. To
prawo skadowe (Stapelrech) uwaa autor memoryau za jedne

z najdotkliwszych plag rolniczej produkcyi Królestwa. »Nie wolno
przybyemu Polakowi sprzedawa podów swoich komu innemu, jak

Gdaszczaninowi, ten za prawo to sobie korzystne korzystniejszem
jeszcze umia uczyni; zniósszy si ze sob, kupiectwo gdaskie
utworzyo rodzaj monopolii i narzuca sprzedajcym ceny i warunki,

jakie mu si tylko dogodnymi by wydaj«. Liczc si jednak z tru-

dnoci zniesienia prawa skadowego m. Gdaska, pomimo wyra-
nego brzmienia art. 26 traktatu wiedeskiego, dodaje: »Jeeliby

rzd pruski skoni si nie chcia do tego sprawiedliwego dania,
niechby cho w tem wolno bya zostawiona z Polski przychodz-
cym produktom, eby kupcom lub wacicielom polskim wolne byo
przeadowanie ich na okrty i wypynienie z portu «. Na memo-
ryale tym dopisano oówkiem (inn rk): »Uwagi Domalskiego nad
handlem krajowym*. Walenty Domalski by urzdnikiem w Ko-
misyi Przychodów i Skarbu, naczelnikiem wydziau dochodów nie-

staych. Musia by ceniony przez Lubeckiego, poniewa za jego

ministerstwa awansowa na referendarza Stanu. Ob. Nowy kalenda-

rzyk polityczny, r. 1819 i nastpne, w spisie urzdników Komisyi

Prz. i Sk. Prdzyski pisze w I czci swych pamitników (rps. hr.

J. Moszyskiego str. 3), e niebawem po utworzeniu pierwszego za-

wizku Towarzystwa Patryotycznego przyjto do organizacyi »Dom-
alskiego, naczelnika jednego z biur w Komisyi Skarbu«.

21) Stanowisko Lubeckiego w sprawie traktatu handlowego

z Prusami, przed ogoszeniem taryfy z 10 kwietnia 1823, wyjanione
dokadnie w korespondencyi jego z ministrami Sekretarzami Stanu

LS. 2, 9, 22, 29 grudnia 1821, 21 stycznia, 24 marca 1822. Z tych

listów oraz z LG. 8 sierpnia 1823 atwo odgadn tre memorya-

ów, jakie Lubecki o tym przedmiocie wypracowa (w styczniu

1822 wspólnie z Mostowskim, w marcu i w grudniu tego roku),

a do których odwouje si w tej korespondencyi. Taryfa z 10 kwie-

tnia 1823 nie wpyna na zmian jego zasadniczego stanowiska, jak

wida z dalszego cigu korespondencyi z Grabowskim. Por. wy-

ej str. 238 n. oraz w drugiej czci: » Handel z Prusami przed ro-

kiem 1823*.

22) LG. 11 lipca 1823: »Dans les discussions du Conseil ii a et
uestion derniórement de nos relations commerciales avec la Prusse

et des moyens propres a engager cette puissance a nous accorder

cette libertó du transit sans lauelle la Pologne et la Lithuanie sont

prives de tous moyens d'existence. On avait proposó entre autres

mesures, d'adopter toutes celles qui pourraient entraver de notre

. Smolka. 33
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part le commeroe prussien, et qui seraient considóróes oomme une

repressaille des dommages que nous óprouvons. Le Conseil penchait

vers ce moyen, mais je Tai ramenó faciloment k une opinion con-

traire, en dóveloppant les arguments suivants. II suffit de joter un
coup d'oeil sur notre position respective, pour s'apcrcevoir que la

Yongeance, loin d'6tre proportionnóe au mai, ne serat qu'une

sanction de rinjustice des Prussiens et un aveu de notre im-

puissance. En arrtant Timportation de la Prusse dans ce pays, nous

ne la priverions que d'une tr6s petite branche de commerce qui

peut n'6tre considróe que son supperflu; cependant, forte d'une

semblable action, elle dirait que nous n'avons plus le droit d'invoquer

une justice que nous nous sommes rendus nous mmes, et elle conti-

nuerait tranquillement a nous fermer toute exportation et toute im-

portation, c'est-a-dire a nous priver de Tabsolu necessaire«. Jest to

rzeczywicie logiczna konsekwencya zasadniczego stanowiska Lu-

beckiego, odmawia bowiem Prusom prawa nakadania ciarów na

polski przewóz do pruskich portów, pitnujc je jako jaskrawe

naruszenie traktatów kongresowych, na których polegay wiee na-

bytki terytoryalne, zarówno Prus jak i cesarza Aleksandra. Opu-
szczenie tego zasadniczego stanowiska uwaa za najwikszy bd
ze wzgldu na przyszo, i to nietylko z punktu widzenia polityki

ekonomicznej, ale ze wzgldów cile politycznych i narodowych.

Przynajmniej, denuncyujc wobec cesarza Aleksandra ten krok

Prus jako rodek odstrczenia Polaków od unii Królestwa Polskiego

z Cesarstwem (ob. przyp. 24), logicznie i konsekwentnie prze-

strzega przed repressaliami, które byy istotnie wod na myn po-

lityki pruskiej, o ile zmierzaa do tego celu. Jeeli bowiem (jak Lu-

becki stara si Aleksandra przekona), polityka ta miaa na celu

wzbudzi w Królestwie »al za pruskimi czasami* i dowie, e
Królestwo bez komunikacyi z Batykiem skazane jest na ruin eko-

nomiczn, naleao przypuszcza, e repressalia cowe oka si zu-

penie bezskutecznym rodkiem w obronie polskiego przewozu do

pruskich portów. Tak wic zasadnicze stanowisko Lubeckiego, do-

magajce si stanowczego oddzielenia kwestyi przewozu i kwestyi

wzajemnych stosunków handlowych, miao obok bezporedniego

praktycznego celu, silne równie, cile polityczne zabarwienie.

23) Ob. depesze Tatyszczewa, rosyjskiego ambasadora w Wie-
dniu, »Le Portfolio ou CoUection de documents politiques relatifs

a rhistoire contemporaine« (Hambourg 1836) II. 50—57.

24) LG. 16 maja 1823; pierwszy to list Lubeckiego do Grabow-
skiego, w którym dotyka pruskiej taryfy z 10 kwietnia. Lubecki

wspomina na wstpie o »raporcie«, który w tym przedmiocie przed-

stawi Namiestnikowi, i dodaje: »Comme ce rapport n'embrasse que
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les rsultats administratifs de cette affaire, j'ai oru devoir, dans une
lettre au Lieutenant, dont je joins ici copie, noncer quelques obser-

vations qui se rattachent d'avantage a la partie politiue de la que-

stion, et je vais móme en ajouter quelques autres qu'il ne rn'est pas

permis de taire dans une circonstance si importante«. Kopia urzdo-
wego memoryalu, przedstawionego Namiestnikowi, znajduje si przy

LG. 16 maja 1823; list prywatny, o którym Lubecki tu wspomina,
nie zachowa si w jego papierach, czego tern bardziej naley a-
owa, e porównanie jego z politycznemi uwagami, zawartemi

w licie do Grabowskiego, byoby niezmiernie interesujce. Tre ich

bya prawdopodobnie ta sama; tylko w licie do Namiestnika L. roz-

wiód si prawdopodobnie szerzej nad tym przedmiotem. W tym
te celu zapewne napisa taki list do Namiestnika, by go w od-

pisie posa ministrowi Sekretarzowi Stanu; streci za zarazem

krótko w przytoczonym ustpie listu do Grabowskiego ten sam po-

gld na polityk prusk w kwestyi polskiej, który rozwin obszer-

niej w licie do Namiestnika. Widujc si cigle z Zajczkiem, rozma-

wiajc z nim czsto o tak ywotnej dla Królestwa kwestyi, nie mia
powodu objania mu listownie swego zapatrywania na polity-

czn stron pruskiej taryfy. Jaki wic cel mia ten list? Albo ten,

eby Namiestnik przesa go Cesarzowi, na czera mogo mu bardzo

zalee, poniewa nie mia jeszcze pewnoci, czy Grabowskiemu uda
si na audyencyi odczyta list z 16 maja. Albo te pragn wpy-n na Namiestnika, eby w tym samym sensie odezwa si do Ce-

sarza, korzystajc z substratu, którego mu L. dostarczy. Widocznie

chodzio mu o to, eby uwagi polityczne, zawarte w licie do Gra-

bowskiego, t lub ow drog dostay si do Cesarza, nie naduy-
wa bowiem, ile monoci, upowanienia, które otrzyma w Lubla-

nie przed nominacy, eby w razie potrzeby »pisa wprost do Mo-

narchya. Grabowski odczyta Cesarzowi w caoci list Lubeckiego

z 16 maja; »Taryfa pruska tkna Cesarza* — odpowiada Grabow-
ski, donoszc o audyencyi 27 maja (GL. 28 maja 1823) — »sucha
z uwag, co Ksi napisa, uwaajc j ze strony po-

litycznej; wyranie z tego widoku nic nie powiedzia, co do

skarbowej tylko materyi: jeeli Prusy nie zwolni w przedmiocie

transitu, tedy wszelkimi, jakie tylko dadz si wynale, sposobami

ich nawzajem handel w Rosyi i w Polsce bdzie nkanya. Co do tej

enuncyacyi Cesarza, naley pamita, e Lubecki wówczas nie

owiadczy si by jeszcze stanowczo przeciw repressaliom; uczyni

to dopiero w lipcu. Na razie moe nawet nie uwaa za stosowne

ochadza gorcego zainteresowania si Cesarza spraw pruskiej

taryfy, do którego niezawodnie nie mao si przyczyni. Por. str. 517.

25) LS. 2 grudnia 1821.

33*
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26) LS. 24 listopada 1821.

27) GL. 20 stycznia, 24 marca, 28 kwietnia 1824.

28) GL. 13 grudnia 1824.

29) GL. 2 i 5 lipca, LG. 11 i 18 lipca 1823.

30) Pricis hisoriue przy LG. z 8 sierpnia 1823, po ustpie

o taryfie pruskiej z 10 kwietnia 1823: »Cette mesure ne pt tre re-

gardóe indiffórement par le Gouvernement du Royaume, et Son Al-

tesse Imperiale, dont les instructions antórieures a M. le

C-te d'Alopeus avaient obtenu Tassentiment de Sa Majestc^, adressa

au m6me Ministre Tordre de regarder le dernier acte comme non
avenu et de ne traiter que sur les bases qui lui avaient 6t6 d'abord

indiques«. Te dawniejsze instrukcye, »les bases qui lui avaient ótó

d'abord indiquóes«, okrelone s w tym samym memoryale {Pre-

cis hisoriue) w ustpie p. t.: »Nouvelles ngotiations — Les vraies

bases*. Jest to poprostu reprodukcya tych samych myli, które Lu-

becki nieraz rozwija w listach do Sobolewskiego i Grabowskiego,

tu za ugrupowa systematycznie. Mona ten ustp uwaa zarazem

za streszczenie nieznanego nam memoryau Lubeckiego do Na-
miestnika z 29 grudnia 1822 (ob. wyej przyp. 24); na nim bowiem
opara si opinia Rady Administracyjnej, nastpnie za, zgodnie

z t opini, instrukcya W. Ks. Konstantego dla Alopeusa. Co do

powtórnej instrukcyi z rozkazem ignorowania taryfy z 10 kwietnia,

data jej nie wiadoma, daje si jednak do dokadnie okreli.

W kadym razie W. Ksi wyda j po 16 maja, poniewa o fakcie

tak wanym niema adnej wzmianki w przytoczonych powyej
pismach Lubeckiego z tej daty (memorya majowy do Namiestnika

i list do Grabowskiego), w których L., oceniajc sytuacy wytwo-
rzon ogoszeniem pruskiej taryfy, nie mógby tego faktu pomin.
Wszake wówczas chodzio o to, jakie stanowisko zajmie dyploma-

cya rosyjska wobec taryfy z 10 kwietnia, a instrukcya W. Ksicia

nie bya niczem innem, jak okreleniem tego stanowiska. W ko-

respondency Lubeckiego z Grabowskim z lipca 1823 s wzmianki

o jakiem office Alopeusa do W. Ks. Konstantego, na które prawdo-

podobnie Cesarzewicz odpowiedzia owem pismem, odsyajcem ro-

syjskiego posa do poprzednich instrukcyi, z wyranym rozkazem,

eby taryf kwietniow uwaa za non avenue. O tre tego office

zapytywa Grabowski Lubeckiego w licie z 5 lipca: >Je sais que

Monseigneur et le Conseil ont ete du m6me avis sur la rponse

a faire a M. d'Alopeus, mais cette róponse ne m'a ót communique
par le C-te de Nesselrode qu'il y a huit jours, et jamais je n'ai vu la

depóche du C-te Alopeus*. Na to odpowiada Lubecki 18 lipca: »Quant

a la not du C-te d'Alopeus, ii m'est impossible de Vous en fournir

une copie; elle a ete lue une fois au Conseil par M. le baron de
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Mohrenheim qui Ta conserv dans les actes de Son Altesse Impe-

riale, d'apr6s la marche nouvelle qu'ont prise toutes les affaires avec

retranger«. Data tego office (10 maja) i tre jego znana jest obecnie

ze streszczenia, które poda Martens, Recueil des traitós et conven-

tions conclus par la Russie avec les puissances trangóres, VIII (1888)

str. 15. Od czasu ustanowienia osobnej sekcyi ministerstwa Spraw
Zewntrznych dla interesów Królestwa, w padzierniku 1822 (ob.

wyej str. 280), Alopeus znosi si w tych sprawach bezporednio

z W. Ks. Konstantym i od niego te odbiera instrukcye. W. Ksi
nie móg jednak bezwarunkowo da mu instrukcyi w tak doniosej

kwestyi, wobec nowego zupenie pooenia, po ogoszeniu kwietnio-

wej taryfy, bez porozumienia si z Cesarzem; nie mógby by zwa-
szcza bez wyranego upowanienia, na wasn odpowiedzialno,

wysa tak znaczcego aktu, wystpujcego tak ostro przeciw postpo-
waniu zaprzyjanionego pastwa. Skoro za Grabowski otrzyma
tekst tego dokumentu 28 czerwca (tj. na tydzie przed dat listu

z 5 lipca), musia on odej z Belwederu do Berlina okoo poowy
czerwca, z czego wida, e cesarskie upowanienie, na którem

W. Ksi opar sw ostr not do Alopeusa, odeszo z Petersburga

w pocztku tego miesica. Jeeli wic t dat zestawimy z dat 27

maja, tj. z dniem owej 9,udyencyi, na której Grabowski odczyta

Cesarzowi miay list Lubeckiego z 16 maja, z przytoczonem powy-
ej iobjanionem politycznem expose [ob. wyej str. 304 1515 przyp. 24),

dojdziemy do ciekawych wniosków co do genezy wojowniczej noty

W. Ks. Konstantego do Alopeusa. Mona j miao uwaa za bez-

poredni rezultat wraenia, jakie list Lubeckiego z 16 maja wywar
na cesarzu Aleksandrze. Nic te dziwnego, e Lubecki tak usilnie

o to si stara, eby expose polityczne, zawarte w tym licie, t czy

ow drog dostao si do Cesarza i zwrócio jego uwag. Nie brak

te wyranych wskazówek w licie Grabowskiego z 28 maja, e do

pó-urzdowego listu Lubeckiego z 16 maja (francuskiego) doczony
by poufny (polski), nalegajcy, iby Grabowski postara si konie-

cznie o odczytanie francuskiego listu na wtorkowej audyencyi

u Cesarza.

31) Protokó posiedzenia Rady Administracyjnej d. 14 padzier-

nika 1823, zredagowany po francusku przez samego Lubeckiego

i doczony do LG. 23 padz. tego roku, dla zakomunikowania Ce-

sarzowi. Ob. w drugiej czci: »Misya Mohrenheima*.

32) Manewra w Brzeciu Litewskim odbyway si w ostatnich

dniach wrzenia i w pierwszych dniach padziernika 1823; ob.

m njit^^epi., Hmh. AjieKcaH/^pt IlepBKiH IV. 282, Hinn. UmKOJi&k IlepBMfi:

I. 152, Wspomnienia jen. Klemensa Koaczkowskiego III. 42. Na ma-
newrach w Brzeciu Litewskim by obecny pruski królewicz Wil-
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hem, póniejszy cesarz niemiecki. Odpowied W. Ks. Konstantego

datowana jest 9/21 wrzenia, par dni przed przybyciem cesarza

Aleksandra do Brzecia. Cesarz jeszcze 24 wrzenia znajdowa si
w Bobrujsku, z Brzecia za odjecha 2 padziernika. Zakomuniko-

wanie tego aktu na posiedzeniu Rady Administracyjnej 14 padzier-

nika nastpio zaraz po powrocie W. Ks. Konstantego z Brzecia.

Jeeli zatem nie mona twierdzi, eby redakcya odpowiedzi W. Ks.

Konstantego z 21 wrzenia bya wyrazem osobistego nacisku, który

Cesarz wywar w Brzeciu na brata, to data jej, wyprzedzajca
o par dni spotkanie si Konstantego z Aleksandrem, jest niemniej

charakterystyczna, tern bardziej, e odpowied ta zalegaa ju od

kilku tygodni. Nesselrode bowiem wyprawi swoj not niezawodnie

wkrótce po posiedzeniu Komitetu petersburskiego z 7 sierpnia, ob»

w drugiej czci: «Misya Mohrenheimaa. Co do dymisyi Czartoryskiego

ob. jego listy do Aleksandra z r. 1828, Mmoires du P-ce Adam
Czartoryski et correspondance avec FEmpereur Alexandre I, II. str.

386 nn., Nr. LXV — LXVIII, zwaszcza za Nr. LXV, bez daty dnia,

lecz bez wtpienia pisany podczas pobytu Cesarza w Brzeciu lub

tu przed samem jego tam przybyciem. List ten zakoczony so-

wami: »N'osant pas importuner Votre Majest Imperiale a Brze, ou

tous ses moments ne seront que trop occupes, j'attendrai a Midzy-
bórz en Podolie les ordres qu'il Lui plaira de me faire parvenir«.

Cesarz nie odpowiedzia na ten list, z Brzecia uda si na uck,
Dubno, Ostróg, Proskirów do Kamieca Podolskiego, nie zawezwa
jednak Czartoryskiego do siebie, cho znajdowa si zaledwie o S

mile od Midzyborza, co byo wobec proby ks. Adama tem ja-

skrawszym dowodem nieaski, e dziao si to w par miesicy po

mierci ks. jeneraa ziem podolskich, z którego pamici czyo si
tyle znaczcych wspomnie obu » przyjació modoci*. Wskutek
tego Czartoryski 30 padziernika 1828 napisa list z prob o dy-

misy. Do tego czasu udzi si, e w osobistem spotkaniu z Cesa-

rzem uda mu si burz zaegna. W tym celu chcia si wystara
o raport Nowosilcowa w sprawie Uniwersytetu wileskiego i pisa

o to do Lubeckiego i Mostowskiego. Lubeckiego odpowied nieznana;

mona przypuci, wobec jego stosunku z Nowosilcowem i z oto-

czeniem W. Ksicia, e trudno mu byo wystara si o ten raport.

Mostowski móg atwiej sprawi to przez Mohrenheima. Nie udao
si jednak i Mostowskiemu, o czem pisa do Czartoryskiego 23 wrze-

nia, donoszc w tym samym licie, e »Nowosilcow dzi przedpo-

udniem do Sonima wyjecha, w nadziei czy chci, gdy to pierw-

sze wtpliwe, przyjmowania tam jeszcze Cesarza* (Arch. ks. Czarto-

ryskich, ms. Nr. 5447). Nie mogc przyj Cesarza w Sonimie,

Nowosilcow pojecha, zdaje si, do Brzecia. Niemcewicz pisa do
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Czartoryskiego 24 wrzenia (tame): »Zyzowaty (tak zawsze nazy-

wa Nowosilcowa) wyjecha z plotkami do Pana«. Nie przypuszcza-

jc za nawet, eby Cesarz nie dopuci do siebie Czartoryskiego,

pyta Niemcewicz w licie z 15 listopada: »Czy widziae WXM.
Monarch, czy uwolniony od wszystkich ciarów dla wasnego
dobra jego powiedziae mu prawd, rozdare czarn krep po-

dejrzliwoci niepotrzebnej, któr mu Zyzowaty na oczy narzuci?*

33) Wywody o pruskim handlu z Chinami (o czem wiele uwag
porozrzucanych w caej korespondencyi Lubeckiego z Grabowskim
w r. 1823, a take jeszcze 1824) skupione s szczególnie w LG. 16

maja 1823 i w doczonym tam memoryale dla Namiestnika, w LG.

17 lipca i Precis historiue przy LG. 8 sierpnia 1823 oraz w LG.

5 marca 1824.

34) Obok pism przytoczonych w poprzednim przypisku, myli
te zaakcentowa Lubecki ze szczególnym naciskiem take w proto-

kole posiedze Rady Adm. z 14 padz. 1823 (ob. przyp. 31), w pro-

jekcie protokou konferencyi 31 grudnia 1823, w listach do Mohren-

heima z 5 stycznia i 28 kwietnia 1824, w projekcie protokou po-

siedzenia Rady Administracyjnej 26 kwietnia 1824 (wszystkie te pi-

sma komunikowa w kopiach Grabowskiemu i zachowywa sobie

kopie) oraz w LG. 9 lipca 1824.

35) R. L u X e m b u r g, Die industrielle Entwickelung Polens

(Leipzig 1898) str. 6, 7. Por. wyej str. 377.

36) GL. 2 i 3 lipca 1823 o konferencyach Komitetu petersbur-

skiego (Nesselrode, Kankryn, Lambert, Grabowski). 3 lipca rozpo-

czto narady od kwestyi przewozu pruskiego do Chin: »Le transit

pour la Chine a ótó d'abord examinó et trouvó inadmissible, ensuite

on a parle sur les concessions, et nous avonS; tous uatre, ótó

d'accord que la Prusse nous en demanderait d'excessives, ne trou-

vant pas toutes celles que nous puisssions offrir, comme suffisan-

tes«... Dyskutowano dugo o repressaliach, którychby naleao si
chwyci. Grabowski nie zna jeszcze wówczas zapatrywania Lube-

ckiego na bezskuteczno lub nawet szkodliwo repressaliów. Otrzy-

mawszy w tym przedmiocie uwagi Lubeckiego, odczyta je na na-

stpnem posiedzeniu Komitetu, na którem mia odby si dalszy

cig dyskusyi o repressaliach. GL. 9 sierpnia 1823 : » J'avais port Vo-
trelettre et Tai lue; Vous Vous rfusez aux rpressailles, et puis-

que tous, tant que nous ótions, ne pouvions en trouver des suffi-

santes, nous avons partage Votre avis« . .

.

37) Ob. artyku dodatkowy do konwencyi petersburskiej z 19

grudnia 1818, Marten s: Recueil des traits et conventions conclus pr
la Russie avec les puissances etrangóres, VII (1885) 355 i por. tam-
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c yil. 328—331, VIII. 2 nn., oraz w drugiej czci : >Handel z Pru-

sami przed r. 1823t.

38) LG. 19 lipca 1824. Sowa te napisane wprawdzie w pó ro-

ku po rozpoczciu negocyacyi, odnosz si jednak wogóle do caej

sytuacyi i miayby n ajzupeniejsze zastosowanie do stanu rzeczy

w drugiej poowie r. 1823.

39) Por. Bloch, Finanse Rosyi III. 71.

40) LG. 31 padziernika 1823: »0n ótait convenu que tout ce

qui se rapporte au commerce ou a la detraction, serait trait a Ber-

lin par TEnYoy de S. M., mais deja trois fois M. de Schoeler a cher-

ch a morceler la uestion... Voila les vrais moyens de róussir, et,

de ce cót, ii faut convenir que les agents prussiens n'en nógligent

aucun*.

41) LG. 8 sierpnia 1823: »A propos, n'est-il pas a craindre que

M. de Schoeler a Taffut de toutes les opinions du Comit, ne les

communique journellement k son Gouvernement pour le diriger dans

la ngotiation qui doit toujours aller son train a Berlin? Yraiment,

ce serait peut-§tre le cas de crier bien fort, pour qu'il Vous serve

d'6cho!«... Tyle w póurzdowym licie, który mia by czytany Ce-

sarzowi; janiej zapewne wyrazi si Lubecki w »poufnym« polskim

licie, skoro Grabowski mu odpowiedzia GL. 20 sierpnia, e nie ma
ju o to obawy, poniewa komitet (Nesseirode, Kankryn, Lambert,

Grabowski), po ukoczeniu posiedze »a dress et signe un protocolle

deja soumis a TEmpereur; ii n'arrivera donc rien de ce que Vous
avez craint, Schoeler ne pourra pas profiter des indiscrtions des

membres du Comite ou de Finfidelit des bureaux«.

42) Ob. w drugiej czci: »Misya Mohrenheima«.

43) LG. 2 i 9 stycznia 1824 i projekt protokóu konferencyi od-

bytej u Namiestnika z Mohrenheimem i Mostowskim 29 grudnia 1823*

zredagowany przez Lubeckiego, przy LG. 2 stycznia, oraz listy Lu-

beckiego do Mohrenheima (szczegóowe wyjanienia) z 5 i 8 stycznia

(kopie przy LG. 9 stycznia 1824). Osoba Mohrenheima nie bya Lu-

beckiemu wcale sympatyczna; wedug vSchmidta Lubecki by z nim

w wojnie, podobnie jak z Nowosilcowem. Potwierdza to korespon-

dencya L. z Grabowskim, LG. 18 lipca 1823: »Je n'ai aucune relation

avec ce fonctionnaire que lorsqu'il a a me transmettre les ordres de

Son Altesse Imperiale «. Por. o Mohrenheimie : Pamitniki K. Komia-
na III. 247, 255-257, A. E. Komiana II. 118.

44) Schmidt do Bernstorffa 5 stycznia 1824 (A. B.).

45) Schoeler do Bernstorffa 11 stycznia 1824 (A. B.).

46) no^Hoe coópaHie saKonoBt P. H. XXXVIII. Nr. 29.688.

47) GL. 3 wrzenia 1823.



DO XI ROZDZIAU

Do jedenastego rozdziau.

521

1) Ob. wyej str. 131.

2) Por. w drugiej czci: sMisya Mohrenheima«.

3) Ob. IIojiH. Co6p. saKOHOBT. Pocc. Hmh. xlv., Ot;i,. BTopoe. Knnra Ta-

pHcjjOBi., TapH(|)Bi no esponencKOH ToproBJi-fe cte. 1782 no 1822 r., synopty-

czne zestawienie taryf clowych z lat 1782, 1786, 1797, 1816, 1819, 1822,

ze szczegóowym wykazem przedmiotów, których przywóz do Rosyi

by wedug prohibicyjnej taryfy r. 1822 albo bezwarunkowo wzbro-

niony albo te dozwolony tylko, co do niektórych gatunków, za opa-
t niezmiernie wysokiego ca. Do tych przedmiotów naleay m. i.:

sukna (z nieznacznymi wyjtkami), wyroby baweniane (z wyj.),

pótna i kazimirki, wojoki, kitajki, szale, dywany, kodry, bielizna

i gotowe ubranie, pociel, rkawiczki, guziki, poczochy, kapelusze,

papier (z wyj.) skóry i wyroby skórzane, wosk i wiece, materya
drzewny stolarski, szko i wyroby szklane, elazo i mied oraz me-

talowe wyroby, oów, piwo i napitki, ekwipae, uprz, ramy, obi-

cia, zabawki, towary galanteryjne, perfumy i pomady, bronzy, fr-

dzle zote i srebrne, koronki, biuterye itp. Znaczna cz wszystkich

tych przedmiotów przychodzia do Rosyi albo wprost, z pruskich

fabryk (zwaszcza wyroby tkackie) albo za porednictwem pruskiego

handlu. Wszelkie zatem ulgi dla handlu pruskiego pod wzgldem tych

przedmiotów byyby stanowiy wyom w zaprowadzonym wieo syste-

mie prohibicyjnym. którego utrzymanie byo rzecz zdecydowan; jedy-

n kompensat dla Prus mogy by ustpstwa w stosunku do Kró-

lestwa i polskich gubernii Cesarstwa, o ile te stosunki miay by
osobno uregulowane ze wzgldu na brzmienie traktatu r. 1815. Ce-

lem tego traktatu miao by wprawdzie uatwienie stosunków han-

dlowych midzy dawnemi czciami dawnej Rzeczypospolitej, rzd
pruski stara si jednak obróci jego postanowienia na wyczn ko-

rzy Prus, co zupenie mu si udao w konwencyi r. 1818.

4) Por. listy Metfernicha z 9 maja i 11 sierpnia; memorya Met-

ternicha dla Aleksandra z 3 maja 1821 ; deklaracy z 12 maja 1821

(podczas lublaskiego kongresu, po nadejciu wiadomoci o greckiem

powstaniu); memorandum Metternicha dla Aleksandra z 19 maja 1822

{po misyi Tatyszczewa do Wiednia); raport Metternicha do cesa-

rza Franciszka z 31 maja 1822 (z wasnorczn notatk cesarza

Franciszka : la victoire que Vous yenes de remporter, es peut-etre la

plus difficile et la plus belle qui ait signale Votre ministere, tj. spa-

rahowanie wojennych zapdów Aleksandra przeciw Turcyi); in-

strukcya Metternicha dla Liitzowa, ambasadora austryackiego w Kon-
stantynopolu z 3 czerwca 1822: Memoires, documens et ecrits divers

laisss par le P-ce de Metternich, 2-e partie, III. 466, 474, 502, 515,
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67-4, 687, 588, 589 inne dokumenta w tej samej publikacyi odnosz-

ce si do tej kwestyi w tym czasie; cytowano powyej jedynie naj-

wybitniejsze. Charakterystycznie wyrazi si Metternich : La siua-

ion du Czar est difficile; ce n'es pas une peite affaire de s'enga-

ger ou-a-coup dans une vofe toute differene de celle qu'on a suivie

pendant sa vie entiere . .

.

5) Por. Schiemann, Kaiser Alexander I und die Ergebnisse

seiner Lebensarbeit (Berlin 1904) str. 317.

6) IIIhji B^ ept, Hmh. A^eKcan^p-B ITepBBift IV. 167, 196, 203,

Schiemann, Kaiser Alexander I. Ml, 465, 471; por. wyej str.

242-254.

7) Metternich, Memoires, 2-e partie, III. 538 nn., 565 nn., Stern,

Geschichte Europas seit den Yertragen von 1815, II. 288 nn., 300 nn.,

Ringhoffer, Ein Dezennium preussischer Orientpolitik 17, 20 nn.

8) Stern 1. c. II, 453, 481, 496 nn., Ringhoffer I. c. 25.

9) Ringhoffer 1. c. 3—38, 289,242,244,258. Jeszcze w r. 1821,

zaraz po powrocie Aleksandra z kongresu lublaskiego, Nesselrode

wystosowa 21 czerwca not do Alopeusa w sprawie greckiego po-

wstania. Wyraono w niej pewno, e Rosya liczy na poparcie

Prus wobec dalszego rozwoju wypadków na Wschodzie. Widocznie

Aleksander, gdy po powrocie do Petersburga przekona si o »fer-

mentacyi umysów«, aowa zobowiza, które w Lublanie przyj
wobec Metternicha i od razu pomyla o wycofaniu si z pomoc
Prus. Wkrótce potem, 21 wrzenia 1821, nastpio kategoryczne za-

pytanie, jak postaw zajm Prusy w razie starcia Rosyi z Turcy.
14 marca 1822 podpisano w Berlinie protokó, zapewniajcy Rosyi

pomoc dyplomatyczn Prus w kwestyi wschodniej (Mar ten s, Re-

cueil des traites et conventions, VII (1885) 414; wicej nie udao si
Alopeusowi osign, mimo usilnych stara. Po kongresie wero-
skim, wobec zwolnionego tempa wschodniej polityki rosyjskiej, ustay

te zabiegi w Berlinie, zawsze jednak zaleao gabinetowi petersbur-

skiemu na utrzymaniu dobrych dyspozycyi pruskiego Dworu. Nie-

bawem zaczy si gorczkowo krzyowa starania austryackiej i ro-

syjskiej dyplomacyi w Berlinie o zjednanie Prus dla swoich wido-

ków w kwestyi wschodniej, zwaszcza od jesieni 1823, tj. od spotka-

nia Aleksandra I z Franciszkiem I w Czerniowcach, U padzierni-

ka 1823. Tam bowiem Aleksander poruszy projekt petersburskich

konferencyi dla pacyfikacyi Grecyi, do którego przychyli si Metter-

nich. Aleksandrowi wydawao si, e przecign Metternicha w dy-

plomacyi, a Metternich uwaa zgod na zwoanie petersburskich

konferencyi za tryumf swojej poHtyki. Przewidujc jednak, jak rol
Aleksander przeznacza Prusom na tych konferencyach, natychmiast

pocz wywiera nacisk na gabinet berliski, aby zabiegi Aleksandra
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sparaliowa. Wida to z instrukcyi Metternicha dla Zichy'ego, po-

sa austryackiego w Berlinie, e Metternich nie dowierza rzekome-

mu cofaniu si Aleksandra i uwaa przywrócenie stosunków dyplo-

matycznych midzy Rosy a Porta za zrczne tylko pocignicie na

szachownicy; bez przywrócenia bowiem stosunków dyplomatycznych,

dajcego rzekomo rkojmi pokojowych intencyi Rosyi, nie mona
byo stara si o mandat europejski do pacyfikacyi. Ob. Metter-
nich, Mmoires, 2 p., IV. 15—24, 77—87, IIlHJiB^epi., Hwn. Ajie-

Kcan^^p-B IlepBiH IV. 282, R i n g h o f f er 1. c. 22, S c h i e m a n n, K.

Alexander I, 333.

10) Metternich do Strangforda 31 lipca 1822, Memoires 2 p.,

III. 590—708.

11) Ringhof fer 1. c. 34.

12) Instrukcya dla hr. Zichy, posa austryackiego w Berlinie,

z 13 listopada 1823 (po powrocie ze Lwowa, gdzie Metternich za-

trzyma si z powodu choroby, podczas spotkania Cesarzy w Czer-

niowcach, i gdzie widzia si z Nesselrodem), Metternich, Memoires,

2 p., IV. 85. Donoszc mu, e zgodzi si na projekt konferencyi pe-

tersburskich, Metternich dodaje: J'ai tout lieu de croire que VEmp. A.

y verra une marue d'attention pour la position singuUeremen de-

licae dans lauelle U se trouve relatwement d cette affaire (Vaff. des

Grecs). Yous nHgnores pas, M. le C-te, comhien les esprits se sont

mones en Bussie sur cette uestion, et comhien U a fallu de fermete

a TEmpereur pour triompher de la fermentation qu'elle avait fait

naitre. Inicyatywa jakichkolwiek pozytywnych propozycyi powinna

wyj od Rosyi na konferencyach petersburskich ; rzecz innych

pastw bdzie zaj stanowisko wobec tych propozycyi. Mais la

moindre proposition intempestwe de notre cóte pourrait avoir des

conseuences fdcheuses, embrouiller la matiere au lieu de Veclaircir, et

compromettre entierement les resuUats qu'il s'agit d'oMenir par les

conferences. M. le C-te Bernstorff ne taxera pas, fen suis sur, d'exa-

gres la precaution et la reserve avec lesuelles je crois devoir proce-

der dans cette affaire. O to wanie chodzio Metternichowi, eby
Prusy nie wystpiy na konferencyi z adn propozycy, odpowia-

dajc widokom Rosyi, z któr jej samej nie wypadao wystpi.
Nastpuj uwagi, w jakim stopniu interesa Austryi s bezporednio

zczone z kwesty greck; uwagi, wypowiedziane w tonie stano-

wczym, jakkolwiek bez pooenia kropki nad i, e zaprzyjanione-

mu pastwu nie godzi si tych interesów narusza lub choby krzy-

owa, jeh to pastwo nie jest zgoa w kwestyi wschodniej inte-

resowanem. List by przeznaczony widocznie do odczytania
Bernstorffowi; bya to raczej nota dyplomatyczna, ubrana w form
listu do wasnego ambasadora. »J'ose donc me flatter que les consi-
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drations qui me guident dans cette affaire, seront dument appró-

cióes par M. le C-te de Bernstorff . . . Je prie Votre Excellence de

dire a ce Ministre que je lui demande, comme une vóritable preuve

d*amitie et de confiance, de ne munir d'abord son ministre a St. Pe-

tersbourg que d'instructions gnrales, en se róservant d'entamer

le fond de la uestion lorsue nous serons au fait des apercus du

Gabinet de la Russie«. Jak na jzyk dyplomatyczny, powiedziano tu

do wyranie, nawet w ostrych wcale konturach : Austrya da, by

Prusy, pomne obowizków sprzymierzeca i nalecych si jej

wzgldów, jako mocarstwu bezporednio interesowanemu, odegray
na konferencyach petersburskich biern zupenie rol; spodziewa si
nawet, e penomocnik pruski zastosuje si do postpowania pe-
nomocnika austryackiego.

13) Por. Ringhoffer, 1. c. 28, Schiemann. 1. c. 334 nn.

Jeeli Kiister wierzj w pokojowe intencye Aleksandra, wiadczy
to chyba tylko, e gabinet berliski, zdecydowawszy si odegra
biern rol na konferencyi, nie dba wiele o to, eby mie tam szcze-

gólnie bystrego reprezentanta; pose pruski Schoeler i tak w kon-

ferencyi bra udzia.

14) Por. Stern, 1. c. I. 395-443.

15) Tame I. 430, 609 nn., 621, III. 258 nn. Por. Beer, Die Fi-

nanzen Oesterreichs im XIX Jh. 116—132; Bloch, Finanse Rosyi

w XIX wieku, II. 110-122.

16) Por. Zimmermann, Geschichte der preussisch-deutschen

Handelspolitik (1892) 26 nn.; Schmoller, Die Epochen der preussi-

schen Finanzpolitik, Jahrbuch fiir Gesetzgebung, Yerwaltung und
Yolkswirtschaft, 1877, str. 34 nn.

17) Stern, 1. c. III. 260.

18) Tame II. 307, III. 26, 262.

19) Trafna charakterystyka ówczesnej polityki handlowej pru-

skiej, a zarazem polemiczne ocenienie jej zasad, znajduje si w licz-

nych pismach i memoryaach Lubeckiego z r. 1823 i 1824. Szczegól-

nie zasuguj pod tym wzgldem na uwag: PrScis historiue przy LG
8 sierpnia 1823, protokó posiedzenia Rady Administracyjnej 23 pa-

dziernika 1824, projekt protokou konferencyi z Mohrenheimem 29

grudnia 1823, projekt protokou posiedzenia Rady Administracyjnej 26

kwietnia 1824, list Lubeckiego do Mohrenheima z 28 kwietnia 1824

(wszystkie te dokumenta doczone w kopii do korespondencyi z Gra-

bowskim), wreszcie LG. 16 lipca 1824.

20) Ringhoffer 1. c. 22, Schiemann 1. c. 336. Dokadne stre-

szczenie okólnika Nesselrodego ogosi paryski ConsUtuionnel z 31 maja
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1824', dosowny za tekst ukaza si nastpnie w Augsburger Zeitung

z 9 i 10 czerwca t. r.

21) Ringhoffer 1. c. 16.

22) M o c h n a c k i, Powstanie narodu polskiego (18114:) I. 334 nn.,

Barzykowski, Ilistorya powstania listop. I. 180 nn. Schiemann
1. c. zawiera niektóre nowe przyczynki str. 159, 554, 561. Waciwe temu
autorowi przekrcanie polskich nazwisk, które podaje to wedug
polskiej pisowni, to znów w rzekomo fonetycznej lub rusko-europej-

skiej transkrypcyi, razi niezmiernie wiadomego rzeczy czytelnika
;

znajomo polskich rzeczy nie wiksza te od znajomoci polskiej

pisowni. Wielkiei doniosoci materyay rkopimienne do tego przed-

miotu znajduj si w Bibliotece Czartoryskich, mianowicie Nr. 5224:

Protokó ledztwa w Poznaniu w sprawie Umiskiego, Krzyanow-
skiego i Mielyskiego, oraz Nr. 3941: »Papiery tyczce si ukasi-
skiego i innych winiów 1821— 1830«. Wane przyczynki do caego
tego przedmiotu, a zwaszcza do rozpoznania wpywu dziaaczy

z W. Ks. Poznaskiego na pocztki organizacyi spiskowej w Kró-

lestwie znajduj si w pierwszej czci pamitników Prdzyskiego
(wasno hr. Jerzego Moszyskiego). Tam te (rps. str. 9, 10) znaj-

duj si interesujce wiadomoci o biustach Fryderyka Wilhelma III

(a take i Aleksandra) w loach wolnomularskich poznaskich. War-
to tu równie zwróci uwag na ciekawy raport o pruskich uniwer-

sytetach, który W. Ks. Konstanty zakomunikowa Nowosilcowowi

w czerwcu 1821 (Kraushar, Sprzysienia studenckie, Przewodnik na-

ukowy i literacki, 1905, str. 4—7). Powiedziano tam, e Prusacy »pro-

rokuja Polakom »naj straszliwsze nastpstwa ze strony Rosyi, jeeli

Polska nie poczy si z Prusami przeciw obecnemu porzdkowi rze-

czy «. Cesarz Aleksander zna niezawodnie ten raport.

23) Stern, 1. c. I. 408; ychliski, Historya Sejmów W. Ks.

Poznaskiego, I. 9, 17, 33 nn.; T. Morawski, Dzieje narodu polskie-

go VI. 228.

24) inH^B^ep'B, Hmh. AjieKcaH;i,pi. IlepBBiH IV. 25.

25} Grabowski miewa jako polski minister Sekretarz Stanu

zwyke, tygodniowe audyencye u Cesarza we wtorek wieczorem,

okoo 9-tej, i pón nieraz por opuszcza gabinet cesarski. Czste

o tem wzmianki w listach do Lubeckiego.

26) Ob. w drugiej czci: »Misya Mohrenheima«; tam te
odsyamy czytelnika co do wszelkich szczegóów o negocyacyach

berliskich r. 1824, gdzie niema odsyaczy do przypisków.

27) Zim mer mann 1. c. 456—462.

28) LG. 14 i 21 maja 1824.

29) Penomocnictwo dla Mohrenheima dd. Petersburg 5 grudnia
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1823 (A. B.): »Nous ayons autorisó et autorisons par los prsentes

ledit baron de Mohrenheim k arrter et signer sur tous cos objets

tels arrangements qu'il trouvera les plus convenables, promettant

sur Notro parole Imperiale, d'approuver, de ratifier et d'exócuter fid6-

lement tout ce qu'il aura fait et conclu en Notre nom«.

30) Schmidt do Bernstorffa 7, 19 i 21 czerwca 1824 (A. B.).

31) LG. 28 maja, 4, 18 czerwca, 2 lipca 1824; Schmidt do Bern-

storffa 21 i 30 czerwca, 2 lipca 1824 (A. B.).

32) LG. 9 lipca 1824.

33) Schmidt do Bernstorffa 30 czerwca 1824 (A. B.).

34) Tene 21 czerwca 1824, tame.
35) Tene 5 stycznia i 29 lutego 1824, tame.
36) W. Ks. Konstanty unika prawdopodobnie zrazu wszelkiego

silniejszego nacisku na czonków Rady Administracyjnej, aby nie

odsania sabej pozycyi przed pruskim konsulem, on sam bowiem by
niezawodnie gotów przemawia za pewnemi modyfikacyami proto-

kóu berliskiego, o ileby takie modyfikacye w interesie Królestwa

udao si jeszcze wyjedna w dalszych pertraktacyach z rzdem
pruskim. Tem tylko tumaczy si miaa, jednomylna, a ze stano-

wiskiem Lubeckiego zgodna postawa Rady Administracyjnej na po-

siedzeniu 3 czerwca, kiedy jej czonkowie nie byli jeszcze zoryento-

wani, czego sobie W. Ksi yczy, a nawet mieli wszelk racy
odgadywa te »yczenia« wedug enuncyacyi Cesarzewicza z wrze-

nia i padziernika ubiegego roku, ob. wyej str. 309. I to wreszcie

moliwe, e W. Ksi otrzyma po dniu 3 c zerwca jakie infor-

macye i wskazówki z Petersburga, które go zniewoliy do wywar-
cia nacisku na Rad Administracyjn przed posiedzeniem 19 czerw-

ca; wszak wanie wówczas miay w Petersburgu rozpocz si osta-

tecznie konferencye dyplomatyczne w sprawie pacyfikacyi Grecyi. Co

do Lubeckiego, pozycya jego wobec W. Ks. Konstantego bya wa-
nie wówczas, na wiosn 1824, szczególnie draliwa (ob. wyej str. 127

i 466 przyp. 49); moe zatem Cesarzewicz przypuszcza, e Lubecki

bdzie powolniejszym, ni zwykle.

37) Schmidt do Bernstorffa 2 lipca 1824 (A. B.).

38) LG. 9, 16 lipca, 6, 20 sierpnia 1820; szczególnie silny jest

list z 16 lipca.

39) III H ^ ;i; ep 1., Hinn. AjieKcan^pt IlepBKiH IV. 321 n., R i n g-

h offer, 1. c. 24, Schóler do Bernstorffa 6 lipca 1824 (A. B.).

40) GL. 19 lipca 1824.

41) Tame. Scholer do Bernstorffa 6 lipca (A. B.): »Der noble

Herr von Nowossilzoff scheint sich in seinem Plan, durch die Ver-

folgung der polnischen Umtriebler wieder zu Einfluss und Ansehen
zu gelangen, etwas iibernommen und gerade in diesem Augenblicke
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Yorzuglich in der Meinung des Grossfursten Constantin sehr verloren

zu haben...c( Scholer by echem rozmów, jakie w koach dyploma-

tycznych Petersburga i w wyszych kolach urzdowych rosyjskich

toczyy si o Nowosilcowie; pogardzano nim wszdzie, ale wysugi-
wano si nim, poniewa dawa pewne rkojmie, e dla interesu

wszystko gotów jest zrobi.

42) GL. 19—21 lipca 1824 Rezultatem audyencyi Grabowskiego

w obozie krasnosielskim byy zapewne take wskazówki, jakie otrzy-

ma W. Ks. Konstanty, eby »pogodzi« si z Lubeckim. Jak zwykle^

na razie wzbudzio to w nim fury, wkrótce potem jednak opami-
tanie i powrót do równowagi. Ob. w drugiej czci: »Lubecki i No-

wosilcow«, oraz Przecawskiego Knaat Kcasepift ^pynKon-JIioóei^KiH,

PyccKaH CTapnna, 1878, I. 64S nn.

43) Scholer do Bernstorffa 20 sierpnia 1824 (A. B.).

44) Instrukcye Bernstorffa dla Scholera (21 czerwca) i dla

Schmidta (17 lipca 1824), A. B.; Scholer do Bernstorffa 6 lipca i 20

sierpnia 1824, tame.

45) Ring hoffer, 1. c. 24 nn.; Stern, 1. c. II. 497, 500.

46 Dziennik posiedze Izby Poselskiej w czasie Sejmu Króle-

stwa Polskiego w roku 1820 odbytego, str. 178.

47) Schmidt do Bernstorffa 21 marca, 19 i 29 sierpnia 1822, 20

maja, 17 wrzenia 1823, 29 lutego, 10 sierpnia 1824 (A. B.). W osta-

tnim Hcife: »S. M. haben seit der Ankunft des Herrn von Nowas-
silzoff den Plan aufgegeben, in diesem Jahre den Reichstag zu ver-

sammeln*. Ciekawa rozmowa z W. Ks. Konstantym o zwoaniu Sej-

mu zapisana w raporcie Nowosilcowa do Cesarza z 24 maja 1822

(rps. biblioteki ord. hr. Zamoyskich). Cesarzewicz by przeciwny

odroczeniu Sejmu. sS. A. pensait qu'une pareille mesure serait tr^s

impolitiue, qu'il ne fallait pas laisser croire aux malveillants qu'on

les craignait, que ce serait preparer un triomphe a Nemoyewski« ...

48) GL. 30 czerwca, 19 lipca 1824; Schmidt do Bernstorffa

6 czerwca 1824.

49) Por. wyej str. 517, przyp. 32.

50) Czermiski, O Towarzystwie Kredytowem Ziemskiem

w Królestwie Polskiem (Warszawa 1866) str. 189.

51) Ob. wyej str. 157 przyp.
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Do dwunastego rozdziau.

1) Schmidt do Bernstoiffa 13 sierpnia 1824 (A. B.): róne wiado-

moci, które wanie nadeszy z Petersburga. Midzy innemi: Na
miejsce Heidcckena, który odejdzie do Woch, konsulem generalnym

w Gdasku bdzie mianowany Makarowicz, znany w Berlinie, po-

niewa tam towarzyszy Mohrenheimowi i po dwakro by przeze
wysyany, wcigu jego misyi, z Berlina przez Warszaw do Peters-

burga. Schmidt uwaa to za dobry znak; » Makarowicz ist vom Fi-

nanzminister persónlich beleidigt worden«, za to, e broni kwietnio-

wego protokou Mohrenheima (ob. wyej str. 835), »Ich iiberlasse mich
daher um so mehr der Hoffnung, dass der Herr von Nowassilzoff

seinem Monarchen einen unbefangenen Yortrag gehalten haben wird,

ais er mit der grossten Auszeichnung in St. Petersburg aufgenommen
und von dem Kaiser iiberaus giitig und wohlwollend behandelt

wird«. Co do Makarowicza, pogoska sprawdzia si, rzeczywicie zo-

sta konsulem w Gdasku. Na tern stanoY^nsku umar w roku 1828

Wówczas Lubecki popiera gorco spraw zaopatrzenia pozostaej

po nim rodziny (LG. 5 kwietnia 1828), co w zestawieniu z przyto-

czonym tu ustpem raportu Schmidta stanowi nieobojtny przyczy-

nek do charakterystyki Lubeckiego.

2) Schmidt do Bernstorffa 2 i 5 lipca oraz 13 sierpnia 1824

(A. B.).

3) Lubecki do Mohrenheima 30 kwietnia 1824 r., (Arch. szczucz.

A/24).

4) GL. 12, 19, 26 maja, 9 czerwca 1824; LG. 9 lipca, 13 sier-

pnia 1824. Co do Arakczejewa, wanie w tym samym czasie (14

marca 1824) raportowa Schmidt, wedug informacyi z Petersburga^

e pozycya jego silniejsza, ni kiedykolwiek bya. O dalszym prze-

biegu spraw, tyczcych si budowy kanau augustowskiego : LG. 9

lutego, 1 i 9 marca 1824, 25 padziernika, 15 listopada 1826, 2 kwie-

tnia 1828; LG. 18 lutego 1825, 21 marca 1828. Wane szczegóy

o projekcie i pocztku budowy kanau zawiera Pamitnik Ign. Pr-
dzyskiego (rps. w posiadaniu Jerzego hr. Moszyskiego, cz. I., str.

51—53). »Bya to myl podobno ks. Lubeckiego, aeby poprowadze-

niem linii spawnej od W^isy przez Niemen a do Windawy nad

morzem Batyckiem, a idcej cigle krajami pod panowaniem cesa-

rza rosyjskiego usamowolnió cay handel Polski i Litwy od tranzy-

tu pruskiego «. W. Ks. Konstanty powierzy Prdzyskiemu wyko-
nanie projektu technicznego; on, zabraw^szy si energicznie do pracy,

upora si z elaboratem w cigu r. 1823 i 1824. sDzieo to uwaam
za moje arcydzieo* — pisze P. w pamitniku. Zamieszka w Augu-
stowie i stamtd kierowa robotami. Mia nawet zamiar po uko-
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czeniu budowy usun si z wojska i obj dyrekcy kanau, któ-

rego doniose znaczenie dla kraju doskonale pojmowa. Tymczasem
dosta si do wizienia w r. 1826, co niezawodnie byo pierwsz kl-

sk caego przedsiwziwzicia. Jenera Malletski, szef inynieryi, po

uwizieniu Prdzyskiego, poda jego operat techniczny za swoje

dzieo; wedug Prdzyskiego Malletski wyskroba nawet na goto-

wych planach podpisy autora i wpisa swoje nazwisko. W papierach,

pozostaych po Prdzyskim (w posiadaniu hr. Moszyskiego), znaj-

duje si bogaty materya techniczny do budowy kanau. Prdzyski
równie stwierdza, e cae dzieo zwichnite zostao zupenie przez

wybuch powstania. Ob. w drugiej czci: »Misya Mohrenheima*.

5) Bernstorff do ministra Handlu Bulowa i do ministra Skarbu

Klewitza 17 lipca 1824, exp. przy raporcie Schmidta z 5-go hpca

(A. B.).

6) Por. wyej str. 240, 303, 513, przyp. 21.

7) Ob. w drugiej czci: »Misya Mohrenheima«.

8) LG. 10 listopada 1824. Schmidt spodziewa si, e ówczesne

zabiegi Lubeckiego spezn na niczem. Krótko przed tem mianowi-

cie, 28 padziernika, raportowa, e teraz ju bez wtpienia ukad
przyjdzie do skutku (a wic na zasadzie padziernikowych punkta-

cyi Mohrenheima), pomimo intryg Lubeckiego i warszawskich wi-

chrzycieli {WFaiseurs^ ob. wyej str. 497, przyp. 40). Równoczenie
za z przytoczonym powyej listem Lubeckiego, 13 hstopada, donosi

do Berlina: >In der nach der Riickkehr des Statthalters am 6 d. M.

stattgehabten Conferenz ist das Projet de convenUon ais vorteilhaft

anerkannt worden, doch hat der Finanzminister einige, die Art. 9 und
10 betreffende Modifikationen gewiinscht, es wird jedoch keine Riick-

sicht auf diesen Wunsch genommen werden, welchen auch der ge-

dachte Minister nicht einmal lebhaft verfolgt hat*. (A. B.). Informa-

cye Schmidta nie byy tym razem zupenie cise.

9) GL. 29 padziernika 1823. Interesujca jest ocena konwencyi

z 11 marca 1825, a raczej ostatnich dyspozycyi Cesarza, na zasadzie

których konwencya miaa przyj do skutku : opinia wyraona bar-

dzo dyplomatycznie w licie Lubeckiego do Grabowskiego z 15 sty-

cznia, a przeznaczona, rozumie si, do odczytania na wtorkowej

audyencyi u Cesarza. »Je Vous prie de le dire^ serait-il possible que

j'misse une opinion sur une chose dcide par le Gabinet Imperial?

Je ressemblerais a un myope qui s'avise d'approuver ou de blainer

les dcisions des astronomes arms de meilleurs telescopes«. To wi-

doczna aluzya do owych »wzgldów wyszej polityki*, o których

Lubecki pisa tak miao przed 6 miesicami, w lipcu, wyraajc
al, e nie wtajemniczono polskiego rzdu we wszystkie instrukcye,

dane Mohrenheimowi przed jego wyjazdem do Berlina. Delikatnie

St. Smolka. 34
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a nio bez pewnej zoliwej finezyi, przyznaje, e nic uwaa ostatnich

dyspozycyi cesarskich za idea, wierzy jodnait, e w ówczesnr^j sy-

tuacyi politycznej nie mona byo da wikszych od Prus konce-

syi. »Mon assentiment aurait Tair d'une flatterie et le bl,me ne peut

jamais m'fitre permis. Ne me demandez donc plus a Tayenir mon
opinion que sur ce qui est k faire, Vous pourrez alors compter sur

ma franchise, miiis uand une chose est deja faite, je suis muet«...

Wymowne to milczenie; monaby nawet zarzuci Lubeckiemu pe-

wn niesprawiedliwo w ocenieniu ostatecznego rezultatu negocya-

cyi, na której wcale pomylny obrót on sam tak wiele wpyn. Nie

posuwa si te do przesadnej hyperkrytyki, jak wida z nastpuj-
cych sów, wyraajcych ostatecznie wcale otwart opini. »Je ne

puis cependant Vous dissimuler que j'ai vu avec reconnaissance la

negotiation replace sur ses vritables bases par les instructions don-

nees au Negociateur, et que sans obtenir ce qu'une justice rigoureuse

lui accorderait peut-6tre, le Royaume ne se trouvera plus dans une
position aussi dsastreuse qu'auparavant, si la Prusse accóde aux

propositions qui doivent lui etre faites«. Na podstawie owych »propo-

zycyi« zawarta zostaa rzeczywicie konwencya z 11 marca 1825
;

mona zatem uwaa powysze sowa za sd Lubeckiego o jej wa-
runkach. Kraj przyj z radoci wiadomo o konwencyi berliskiej

z 11 marca 1825. Pod bezporedniem jej wraeniem, w maju, ode-

zwa si wyraz tej radoci w »Uwagach Komisyi Sejmowych nad

raportem Rady Stanu o stanie kraju« (rps. w posiadaniu p. Kon-
stantego Popiela): »Zawarte wieo ukady handlowe z Prusami

staj si prawdziwem dobrodziejstwem dla rolników*. Ile w tern

» dobrodziejstwie* byo zasugi Lubeckiego, którego Komisye Sejmo-

we r. 1825 nie oszczdzay z powodu »monopoliów«, o tem prawdo-

podobnie nawet aden z czonków tych Komisyi nie wiedzia. Za-

suga i warto wiadomej celu polityki handlowej Lubeckiego uwy-
datniaj si jasno na tle kilku ustpów tego sprawozdania Komisyi

Sejmowych, ustpów traktujcych wanie o materyach handlowo-po-

litycznych. Nie brak tam pewnej pozy rzekomo fachowych pogl-
dów, która pokrywa niesychan naiwno i bezradno. Ostrze

»Uwag« zwrócone przedewszystkiem przeciw »systemowi prohibicyj-

nemu«. Komisye przyznaj, e system ten » wprawdzie dobroczynne

swe skutki na niektóre gazie przemysu rozciga, ale dotkliwe ra-

ny ogóowi zadajea... Naturalnie, szlachcic musia droej paci za

towary zagraniczne, droej, poniewa cisa prohibicya tyczya si

przewanie tylko wyrobów sukiennych, inne za gazie krajowego

przemysu otoczone byy jedynie protekcy ce ochronnych. »Jeeli

system prohibicyjny najpomylniej dziaa na wzrost fabryk, odwro-
tne skutki sprawia discono, jakie paci musimy za weksle na Pa-
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ry i Londynw... Ubolewajc nad zastojem w handlu, Komisye Sej-

mowe zalecaj Rzdowi, eby stara si zdoby dla polskiego

zboa nowy teren zbytu w Brazylii i na Antylach, domagaj si
ustanowienia polskich konsulatów w Ameryce, zwaszcza za w Ha-
wannie i t. p. Komisye licz si z tem jednak, e proponowane
rodki mog- zawie, w takim za razie przewiduj konieczno
©zaprowadzenia innego rodzaju gospodarstwa, na trzodach si za-

sadzajcego*. Taki zwrot utrudniony brakiem potrzebnych kapita-

ów; z tego powodu zalecaj Komisye: »zaoenie Banku«. Wogóle
jednak, nawet i w krytyce skarbowoci, ton sprawozdania Komisyi

Sejmowych r. 1825 jest wcale umiarkowany; mimo utyskiwania na
»monopolia« i na przeladowanie »defraudantów cowych«, Komisye
nie szczdz Lubeckiemu uznania za wprowadzenie adu w admini-

stracyi skarbowej i przywrócenie równowagi w budecie. Por. wy-
ej str. 466, przyp. 50.

10) Ob. w drugiej czci: »Misya Mohrenheima*.

11) Ob. wyej str. 193.

12) Ukazy z 30 czerwca, 25 wrzenia i 9 grudnia 1824, IIo^Hoe

coópanie saKOKOBi. P. H. XXXIX. Nr. 29.279, 30.070, 30.145.

13) Zbiór praw Królestwa Polskiego III. 381 (1817), IV. 407

(1818), VII. 102 (1818), ob. dyskusy sejmow o moratoryum: Dzien-

nik posiedze Izby Poselskiej (1820) str. 173—242.

14) Przed wprowadzeniem na sejm r. 1825 projektu ustawy

o Towarzystwie Kredytowem Ziemskiem, Lubecki zada od wadz
sdowych zestawienia dokadnych cyfr statystycznych w przedmio-

cie obcienia hipotek. Cyfry te podaje Czermiski, O Towarzystwie

Kredytowem Ziemskiem w Królestwie Poskiem, str. 192, z aktów ar-

chiwum Tov/arzystwa Kred. Ziem. Na tych cyfrach oparto oblicze-

nie stosunku procentowego, podane wyej str. 368. S to jednak

cyfry statystyczne, zebrane z szeciu województw Królestwa; brak

ich z dwóch województw, w których z kocem r. 1823 hipoteka nie

bya ostatecznie urzdzona.

15) Lipowski do Metternicha 5 lipca 1825 (A. W.).

15. a) GL. 25 wrzenia 1827.

16) Protokó posiedze Izby Poselskiej (1830) str. 211, 227, 305.

17) Pamitniki K. Komiana II. 82.

18) »Sposoby do ocalenia majtków obywateli Ksistwa Warsza-

wskiego od przypadków im zagraajcych suce, przez A. Bielskiego,

posa koniskiego. Radom Departamentowym Ksistwa Warszawskiego
za pozwoleniem zwierzchnoci do uwag podane.Cz pierwsza. W Ka-

liszu dnia 1 lipca 1809. Drukowa K. W. Mehwald«, 8-o, 64 str. Por. St.

Grabski, Zarys idei spoeczno gospodarczych w Polsce od pierw-

szego rozbioru do r. 1831, Przegld Polski (1906) CLXI. 509 nn.

3 i*
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19) C z e r m i s k i, 1. c. 121. O projekcie L. wspomina staro-

cina Scypionowa w licie do L. (pisanym do Wiednia) z 28 wrze-

nia 1820. Arch. szczucz. D/3. Mówiono wówczas, e ten projekt

bdzie wniesiony na Sejm »od Tronu«; starocina syszaa to w roz-

mowie na popasie midzy Krakowem a Warszaw.
20) Wszdzie, gdzie na str. 370 nn. niema osobnych odsyaczy,

ob. w drugiej czci: »Dwa dziea Lubeckiego«.

21) LG. 8 listopada 1823.

22) LG. 27 stycznia 1826, 27 kwietnia 1827, GL. 8 lutego 1826,

9 maja 1827; por. Czermiski, 1. c. 204.

23) W papierach Lubeckiego zachoway si (A/2H) cenne tabli-

ce statystyczne, odnoszce si do handlu Królestwa z Cesarstwem

w r. 1820 i 1826. Róne artykuy wzajemnego handlu zestawione s
tam w alfabetycznym porzdku. Ob. w drugiej czci: » Handel z Ce-

sarstwem*. Gdzie nie cytujemy innych róde w tym przedmiocie,

podajemy cyfry statystyczne z tych tablic.

24") W artykule Tygodnika Petersburskiego z r. 1833, Nr. 31,

str. 188, p. t. »0 stanie polskiego przemysu«, obliczono warto su-

kna, wyrobionego w Królestwie r. 1829 na 4? milionów zp. Nie

daleko odbiega od tego cyfra, podana przez Zaleskiego (Statystyka

porównawcza Królestwa Polskiego str. 147) w rublach, a miano-

wicie okrgo 5.752.000 rubli, co czyni 88.013.333 z. Osobliwy la-

psus (a nieobojtny, poniewa ca rzecz w bdnem i nieprzyjaznem

owietleniu przedstawia), wydarzy si w broszurze R. Luxem-
burg, Die industrielle Entwickelung Polens, str. 6. Zestawiono tam

mianowicie cyfry wywozu polskich fabrykatów sukiennych do Ro-

syi z lat 1823—1829, wedug rosyjskiego róda, które niestety byo
dla mnie niedostpne; autorka cytuje to dzieo: »Lodyschensky,
Geschichte des russischen Zolltarifs«. Cyfry podane tam s w ru-

blach. Autorka stwierdza, e cyfra z r. 1829 jest wysza od cyfry

ówczesnej produkcyi sukiennej Królestwa, któr przytacza Zaski
(równie w rublach), skd wysnuwa wniosek: »Wenn der Wert der

exportierten Fabrikate nach dieser Tabelle den Wert der im Lande

produzierten iibersteigt, so riihrt dies daher, das ausser den in Po-

len verfertigten Waaren auch deutsche nach Polen geschmuggelte

fertige Fabrikate unter polnischer Mark massenhaft nach Russland

ausgefiihrt wurden* . . . Autorka staa si tu widocznie echem zo-

liwych a nieprawdziwych oskare Kankryna, które przeszy do

fachowej rosyjskiej literatury. Tymczasem owa rzekoma przewyka
wywozu nad produkcy polega na prostem nieporozumieniu, które-

go atwo byo unikn przy niejakiej cisoci. Zaski podaje cyfry

w rublach dla porównania z póniejszemi cyframi, gdy przestano

liczy na zp., redukuje zatem zp. czy te bierze zredukowan na
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ruble cyfr wedug zwykego klucza: 1 zip. = 15 kopiejek. Rosyjski

za autor (»Lodyschenskya) czerpa cyfry polskiego przywozu z lat

1823—1829 ze wspóczesnych widocznie róde, wówczas za nie li-

czono inaczej jak na ruble assygnacyjne, których zmienny kurs, cokol-

wiek wówczas ju podwignity, wynosi niespena 2 zp., por. wyej
str. 4:32. Stwierdza to, z wykluczeniem wszelkiej wtpliwoci, tabela

wywozu polskiego do Cesarstwa, zamieszczona w Tygodniku Pe-

tersburskim z r. 1830, Nr. 39, str. 321; tam znajduj si cile te

same cyfry, które R. Luxemburg podaje za rosyjskim autorem

{tylko dokadniejsze, tj. nie zaokrglone do tysicy), naturalnie

w rublach a ssygn acy j ny eh, nie za w rublach srebrnych, na

które w r. 1830 nikt nie liczy. Tak zatem cyfra produkcyi r. 1829

podana przez Zaleskiego 5.752.000 rs. = 38.013.333 zp. przewysza
wicej ni w dwójnasób (2V2 razy) cyfr wywozu podan w ródach
rosyjskich 8.418.955 rub. ass. = okoo 15 mihonów zp.

25) Z przytoczonych powyej papierów Lubeckiego (A/ 23).

W memoryale Lubeckiego do cesarza Mikoaja z 8 czerwca 1826

(tame A/ 25) czytamy: »Nanmois, la balance ascendante du com-
merce reciproue entre ces deux Etats (FEmpire et le Royaume) s'est

maintenue avec egalite, ce qui prouve que leurs relations commer-
ciales sont etablies sur principcs et soutenues par des reglements

propres a les rendre egalement fructueuses*. Ogólny bilans han-

dlowy wykazywa stale przewyk na korzy Rosyi, czego doka-
dnie nie moemy stwierdzi w braku cyfr odnoszcych si do przy-

wozu rosyjskiego; natomiast co do produkcyi przemysowej. Króle-

stwo wywozio od duszego ju czasu znacznie wicej wyrobów do

Rosyi ni Rosya do Królestwa. Ob. Robak, Z dziejów polsko-rosyj-

skich stosunków handlowych, Przegld Polski (1904) CLII str. 145.

Gówn rubryk przywozu rosyjskiego do Królestwa stanowio by-

do. Por. w drugiej czci: sHandel z Cesarstwem*, gdzie czytelnik

znajdzie wogóle szersze rozwinicie tego przedmiotu, oraz odnosz-

cy si do niego materyal statystyczny.

26) GL. 29 listopada 1825, 25 stycznia, 1 marca 1826; LG. 9

grudnia 1825, 13 lutego 1826. Ciekaw wiadomo podaje Grabow-

ski 29 listopada 1825 o konferencyi z Kankrynem: »Ils sont et si

jaloux et si effrays do Timportation progressive de nos draps qu'ils

nous offrent 15 milions annuellement pour nous soumettre au tarif

gnral de TEmpire et renoncer a nos avantages«. Daje to dostate-

czne wyobraenie o trudnoci kampanii, któr Lubecki musia sto-

czy w 4 miesice potem, gdy wstpienie Mikoaja na tron omielio
Kankryna do otwartego atakowania ukadu z sierpnia 1822, czego

za ycia Aleksandra nie odwaa si podobno czyni. Nie chodzio
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wówczas o zawarcie nowego ukadu handlowego, poniewa ukad
z r. 1822 by bezterminowy a nawet sowem monarszem (ale tylka

sowom) zagwarantowany na lat 20, ot), wyej str. 230. Na to nale-

y tu pooy tern silniejszy nacisk, e autor cennej zreszt, wie-
ej pracy o tym przedmiocie (Robak, 1. c. CLII. 98) przedstawi t
kwesty bdnie, jakoby ukad z r, 1822 by zawarty na trzy lata

a wskutek tego od r. 1826 nowy ukad mia go zastpi. Trzyletni

termin odnosi si tylko do jednego szczegóu umowy z r. 1822,

mianowicie do wyrobów bawenianych; ob. wyej str. 2H2 i Robak
1. c. CLI. 319. Poniewa Lubecki w tym wanie punkcie musia
w r. 1822 ustpi Gurjewowi, po upywie trzyletniego terminu pra-

gn uchyli ów dla Królestwa niekorzystny punkt ukadu z r. 1822.

Tymczasem Kankryn przy tej sposobnoci zaatakowa cay ukad,

gówn za broni zaczepn byo oskarenie, e w ramach tego

ukadu pod polsk mark przemycaj si do Cesarstwa zagraniczne

wyroby, zwaszcza sukienne. Jak gruntownie Lubecki ten zarzut od-

bi, wida z jego wasnego opowiadania, które Przecawski poda
w wspomnieniach p. t. : Khhs Kcasepiii ^pyii,KOH-JIio6eu,KiH, PyccKaa

CrapHHa 187cS, I. 638. Por. w drugiej czci: »Handel z Cesarstwem*.

27) Ob. memorya Mordwinowa dla Mikoaja I (z przed r. 18H0)

FjccK&H CTapHHa 1878, I. 646 oraz wspomniany tame str. 648 pó-

niejszy memorya M. z 2 marca 1832. O Mordwinowie w ogólnoci

ob. tame 1905. I. 493; o donosach na Mordwinowa tame 1881 r.,

I. 188.

28) GL. 20 maja, 11 czerwca 1823. Na pierwszy list odpowie-

dzia L. (widocznie w »polskim«, poufnym licie), e »dreszcz bierze

na wspomnienie na zimny klimat i trudy, jakieby go czekay.. .«

?9) Por. inHjrt^ept, Hmh. HnKOJiaii IlepBfciH I. 94 nn., 126, 148

nn., 152 n., 166.

30) LG. 16, 27 kwietnia, 22 maja 1826 i memorya z 8 czerw-

ca 1826 (Arch. szcz. A/ 25). Ob. w drugiej czci: >Handel z Ce-

sarstwem «.

31) GL. 21 stycznia 1826, LG. 18 lutego 1826.

32) Dmitrjew do ks. Lubeckiej 12 kwietnia 1826 (A. gzcz. D/2).

Wszystkie daty w listach poniej cytowanych zredukowane na n. st.

33) Lubecki do ony 12 kwietnia 1826, tame.

34) Tame. Listy Lubeckiego ulegay prawdopodobnie »perlu-

stracyi*.

35) Lubecki do ony 17, 20, 25 maja (n. st.) 1826.

36) Lubecki wniós 22 maja na rce Grabowskiego prob
o »nadzwyczajn audyency«. O dniu tej audyencyi L. do ony 31

maja 1825.
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37) L. do ony 8 maja 1826 : »Kankryn mniema, e to, co do-

brem jest dla kilku fabrykantów, jest dobrem dla caego kraju«.

38) L. do ony 31 maja 1826.

39) LG. 16, 27 kwietnia 1826. S to memoryaly o stosunkach

handlowych midzy Królestwem a Cesarstwem, przeznaczone dla

Cesarza, któremu Grabowski je odczytywa, a ubrane jedynie w for-

m listów do Grabowskiego. Zbyteczna^ prawie o tem wspomina,
e Lubecki widywa si cigle z Grabowskim, przebywajc wów-
czas w Petersburgu, nie mia zatem zgoa powodu pisywa do nie-

go obszernie, a nawet z pewnym kunsztem stylistycznym, o ile nie

chodzio o cel powyej zaznaczony. Niema te naturalnie odpowie-

dzi Grabowskiego na te listy.

40) niH^^a.epTb, Hmh. Hukoji&k IlepBm I. 402; La er o ix, Histoire

de la vie et du regne de Nicolas I, Emp. de Russie, III. 172. Oby-
dwaj autorowie czerpi z tego samego róda, t. j. z pamitników
Korffa, z t tylko rónic, e Szilder przytacza tekst pamitników
dosownie, Lacroix spoytkowywa za w swój sposób; ob. Lacroix,
1. c. I. 14, i por. wyej str. 499. Modest Andrejewicz Korff, ur. 1800,

zm. 1876, jeden z pierwszej seryi elewów carskosielskiego Liceum,

po wietnej urzdniczej karyerze zajmowa od r. 1849 stanowisko dy-

rektora Cesarskiej Biblioteki (od r. 1843 by czonkiem Rady Pastwa).

Literackie prace Korffa, midzy któremi najwaniejsz jest rzecz

o wstpieniu Mikoaja I na tron, byy przegldane i poprawiane

przez samego Cesarza. Korff opisuje sawn rozmow Lubeckiego

z Mikoajem »wedlug opowiadania Lubeckiego«; wobec zaznaczone-

go jednak powyej charakteru pism Korffa, mona miao przypu-

szcza, e zna jej szczegóy od obydwu interlokutorów. W a-
dnym za razie niepodobna posdza Lubeckiego^ eby zwaszcza

wobec Korffa móg dopuci si jakiejkolwiek przesady. Opowia-

da to zapewne kiedy w póniejszych czasach, za staego pobytu

w Petersburgu, gdzie od r. 1843 kolegowa z Korffem w Radzie

Pastwa, wszelka wic przechwaka w tym przedmiocie wobec takiej,

jak Korff, osobistoci, byaby nietaktem nie do darowania, w ogól-

noci za nie bya zgoa w naturze Lubeckiego. Z tego róda wia-

domo jedynie, e ta charakterystyczna rozmowa odbya si za po-

bytu Lubeckiego w Petersburgu r. 1826. O wszystkich audyencyach

ówczesnych Lubeckiego u Cesarza wiemy z listów jego do ony
;

wobec tego za, co pisze w licie z 31 maja o posuchaniu z 26 t. m.,

naley bez wahania odnie przytoczon przez Korffa rozmow do

tej wanie audyenoyi. Ze wszystkiego mona wnosi, e posucha-

nie to byo decydujcym momentem w ówczesnej kampanii Lube-

ckiego z Kankrynem. Lubecki przywizywa do niego wyjtkowe
znaczenie, zarówno przed audyency (LG. 22 maja), jak i po niej (L.
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do :^.ony 31 maja). W kilka dni po niej Cesarz powoa Lubeokiego

na now audycncyg wespó z Grabowskim (GL. 31 maja 1826, bilet

z zawiadomieniem, e obaj maj nazajutrz stawi si u Cesarza).

Memorya Lubeckicgo z dat 8 czerwca, wypracowany w cigu ty-

godnia po wspólnem posuchaniu z Grabowskim, mona — zdaje

si — uwaa za ostateczn redakcy tego przedstawienia rzeczy, któ-

rem Lubecki ju by przekona Cesarza. Por. w drugiej czci :

»Handel z Cesarstwem*.

41) Lubecki do ony 28 czerwca 1826.

42) ninji^ept, MMn. HuKOJisiwL IlepBMH IL 4.

43) LG. 27 lipca, 4 sierpnia, 22 wrzenia 1826; por. Smolka,
W drodze do Petersburga, Przegld historyczny (1906) II. 94.

44) ninat^i.ept, Hmh. limKOJiah JlepsuH II. 4 n. Silne wraenie,

jakie przyjazd W. Ks. Konstantego w^ywarl w wiecie dyplomaty-

cznym, rozeszo si rozgonem echem po Europie. Wida, e uwa-
ano jeszcze pozycy nowego Cesarza za sabo utwierdzon. Na Dwo-
rze niepokojono si pogoskami o dwuznacznem stanowisku starego

Jermoowa, wodza armii, dziaajcej przeciw Persom, a raczej o jego

gotowoci, eby w danym razie podnie sztandar »prawowitego

«

cesarza Konstantego. W samym Petersburgu obudzia si niespo-

dzianie »admiracya« dla rzekomych »zdolnoci« W. Ks. Konstantego;

jak z tem liczono si w najbliszem otoczeniu Cesarza^ wiadczy
rado Benkendorffa, na pocztku r. 1827, gdy Konstanty po raz

pierwszy za nowego panowania przyby do stolicy — i skompromi-

towa si cokolwiek swojem postpowaniem, a tym sposobem »wy-
bi publicznoci z gowy« to pochlebne mniemanie. Por. Schilder
1. c. II. 20, 72, 75. Na tem tle atwo zrozumie wraenie, jakie spra-

wi przyjazd W. Ksicia na koronacy, tem bardziej, e ustawiczne

wzbranianie si starszego brata utwierdzao publiczno w przeko-

naniu o ))gwacie«, dokonanym na prawowitym nastpcy Aleksan-

dra I. O entuzyazmie w Moskwie po przyjedzie Cesarzewicza pisze

te obszernie Schmidt do Bernstorffa 4 wrzenia 1826, wedug wia-

domoci, które z Moskwy nadchodziy do Belwederu (A. B.). Naley
to wszystko uwzgldni, eby zda sobie spraw, jak móg i mu-
sia Mikoaj ceni t usug Lubeckiego.

45) Ob. wyej str. 419 i w drugiej czci: ))Sd Sejmowya.

46) R. hr. ubieski, Genera Tomasz Pomian hr. ubie-
ski I. 407. Autor przypuszcza, e to Henryk ubieski, któremu pru-

scy finansici proponowali miejsce dyrektora w projektowanym

banku, podda Lubeckiemu w r. 1825 myl zaoenia Banku Polskiego.

Co o tem sdzi, mona przekona si z korespondencyi Lubeckiego

z Sobolewskim i Grabowskim, w której Lubecki od wrzenia 1821

cigle pisze o Banku Narodowym, od pocztku najwiksz wag
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przywizujc do zaoenia tej instytucyi. Ob. wyej str. 202 oraz

w drugiej czci: sDwa dzieia Lubecliiego«, gdzie czytelnik znajdzie

nieznane szczegóy z historyi powstania Banku Polskiego.

47) LS. 9 lutego 1822.

48) Por. wyej str. 532 przyp. 22, oraz cz drug j. w.

49) LG. 18 czerwca 1828. Ju 15 grudnia 1826 L. donosi Gra-

bowskiemu o projekcie organizacyi Banku: aJ^ai tout própare et je

pourrais Vous en adresser le projet, aussitót que quelques derniers

renseignemens sur les caisses de depóts judiciaires m'auront permis

d'en achever la rdaction complete«.

50) Dziennik praw Królestwa Polskiego XII. 153. Byo to pod-

czas drugiego pobytu Lubeckiego w Petersburgu pod panowaniem
Mikoaja. Wówczas wanie zaszed ów ciekawy, drugi epizod, opi-

sany w pamitnikach Korffa, wiadczcy o wyjtkowych wzgldach
Cesarza dla Lubeckiego, ob. wyej str. 381 przyp. Echo tego aska-
wego przyjcia doszo szybko do kó belwederskich i do Nowosilcowa.

Lubecki przyjecha do Petersburga 11 listopada 1827, Schmidt za
ju 3 grudnia raportowa Bernstorffowi: »Der hiesige Finanzminister

ist in St. Petersburg mit grosser Auszeichung aufgenommen worden
und hat schon dreimal mit S. M. dem Kaiser gearbeitet. Seine An-
wesenheit daselbst diirfte langer wahren, ais er voraussetzt«. (A. B.).

Rzeczywicie, ju przed 21 listopada (list Dinitriewa do ks. Lubeckiej

z 21 hst., Arch. szczucz. D/2) mia L. trzy posuchania u Cesarza —
Mikoaj za dopiero nazajutrz po nim (12 listopada) przyby do Peters-

burga — a zatem trzy audyencye w cigu tygodnia. Dmitriew

czsto wspomina w listach do ks. Lubeckiej o nadzwyczajnych wzgl-
dach Cesarza, np. 19 grudnia: sKsicia przyjmuje Cesarz tak aska-
wie, jak nikogo innego*; niekiedy robi do przejrzyste aluzye, e
trzeba si przygotowa na przeniesienie do Petersburga (w charakte-

rze rosyjskiego ministra Skarbu), np. 19 grudnia, 2 stycznia. Sam
Lubecki w listach do ony wyraa si z podobnym entuzyazmem

o »królu«, jak w r. 1826 (zwaszcza 2 stycznia 1827); wspomina, e
Drobota z królem« trwa zwykle po 2 lub 3 godziny. Nie brak je-

dnak wskazówek, e Lubecki nie liczy wcale na lak askawe przy-

jcie. Mona to wnosi z przytoczonego powyej ustpu pamitni-

ków Korffa, a równie ze wspóczesnego listu ubieskiego do ojca

(7 listopada 1827, 1. c. I. 471): »Ksi Lubecki wyjecha do Peters-

burga z Jelskim, skim, ks. Leonem Sapieh, wiozc, jak mówi,
peno projektów Najj. Panu, midzy innemi Banku. Daj Boe, eby
to wszystko si ugruntowao i przyszo do skutku z tym porzdkiem,

z jakim przynaley. Zaprowadzenie finansów w kraju, który ich

nigdy nie mia, bdzie na zawsze pamitk historyczn Lubeckiego«...

Tomasz ubieski by ju wówczas wtajemniczony w plany Lu-
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okiogo, przez brata Henryka, którego L. upatrzy by na dyrektora

Banku Polskiego. Jeeli (ob. przyp. 49) L. ju w grudniu r. 1826

mia gotowy projekt organizacyi Banku, a dopiero w listopadzie

1827 powióz go do Petersburga, nasuwa si mimowoli pytanie, czy

na to nie wpyny okolicznoci polityczne r. 1827, wród których

moga zachodzi obawa, e rosnca pozycya Nowosilcowa uatwi-

aby mu pokrzyowanie planu organizacyi Banku. W koach, w któ-

rych konsul Schmidt czerpa swe informacye, wyobraano sobie

jeszcze we wrzeniu 1827, e pozycya Lubeckiego u Cesarza nie

jest bardzo silna, zapewne wskutek stanowiska jego wobec sprawy

Sdu Sejmowego; Schmidt do Bernstorffa 15 wrzenia 1827 (A. B.).

Tem wiksz sensacy sprawiy potem wiadomoci o niezwykle

laskawem przyjciu w Petersburgu. Pozycya Lubeckiego zachwiaa
si za rzeczywicie dopiero pod koniec r. 1828, po wyroku Sdu
Sejmowego i opinii jego o tym wyroku, ob. wyej str. 419. O po-

bycie Lubeckiego w Petersburgu pod koniec r. 1827 i na pocztku
r. 1828 por. take niej str. 550 przyp. 50 (list do Czartoryskiego)

oraz w drugiej czci: ))Plan reforma.

51) Cyfry wyjte z pierwszych sprawozda rocznych Banku
Polskiego i z jego druków urzdowych, ogoszonych w r. 1828, 1829

i 1880; cokolwiek te z papierów Lubeckiego, arch. szczucz. A/21.

Rozwinicie tego przedmiotu w drugiej czci w art. p. t.: »Dwa
dziea Lubeckiego*.

52) Ob. wyej str. 107.

53) K. Ko zmian, Pamitniki IIL 276.

54) Ob. wyej str. 203.

55) Zdanie sprawy Banku Polskiego z roku 1830, druk in 8-o,

34 i 15 str.

56) Mowa J. O. X. X. Lubeckiego, Ministra prezydujcego w Ko-

misyi Rzdowej Przychodów i Skarbu, miana przy installacyi Ko-

misyi umorzenia na publicznem zdaniu sprawy Banku Polskiego

dnia 4 wrzenia 1829 roku (druk in 8-o, 12 str.) str. 7.

57) Gos J. W. Radcy Stanu Ludwika hr. Jelskiego Prezesa

Banku Polskiego, miany w dniu otwarcia tego Banku 6 maja 1828

roku (druk in 8-o, 4 str. ni.). O Jelskim ob. pouczajcy artyku

w warszawskiej Encyklopedyi Illustrowanej oraz w drugiej czci:
»Dwa dziea Lubeckiegocc.

58) LG. 11 wrzenia 1829. Zdanie sprawy B. P. z r. 1830, str. 25,

oraz komunikat Banku Polskiego w Nr. 311 Gazety Warszawskiej

z 18 listopada 1830. Por. wyej str. 177 przyp. »Uwagi Komisyi Sej-

mowych* r. 1825 (rps. w posiadaniu p. Konstantego Popiela) wyty-

kaj do ostro Komisyi Spraw Wewntrznych, e pod jej zarzdem
budowa i konserwacya bitych dróg zanadto wiele kosztuje: »W ra-
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porcie (Rady Stanu) powiedziano jest, e koszta budowy jednomilo-

wej drogi wynosiy dotychczas 180.000 zp. Przenosi to koszta w in-

nych krajach oone, tern wicej, e i tanio produktów u nas

w innym jest stosunku i przy drogach byo (duo) materyaów ju
zgromadzonych... Koszta utrzymania jednej mih bitej 11.000 zp.

wynosz... « Moe nawet te »Uwagi Komisyi Sejmowych* r. 1825

uatwiy Lubeckiemu »wydzielenie« budowy szos z agend Komisyi

Spraw Wewntrznych, w r. 1829, po zaoeniu Banku Polskiego

a przed nowym Sejmem. Pod nowym zarzdem koszta budowy je-

dnej mili spady z 180.000 zp. na 80.000 zp., co niezawodnie mu-
siao irytowa Dyrektorów Jeneralnych Komisyi Spraw Wewn-
trznych, ale nie uprawniao K. Komiana do twierdzenia, jakoby Lu-

becki mia » polskie serce a moskiewski rozum «.

59) LG. 3 listopada 1826. Projekta te byy wówczas (przed za-

oeniem Banku Polskiego) zwizane cile z planem wielkiej zagra-

nicznej poyczki. Warto tu przytoczy zdanie K. Komiana o oy-
wionym (wskutek powstania Banku) ruchu ekonomicznym (III. 274)-

»Gdy w miejsce cnoty, w miejsce umiejtnoci, znoszenia ubóstwa

i szczycenia si niem, ks. Lubecki wzniós w Polsce otarz zotemu
cielcowi, a obok niego pozostawi jako kapana bezecnego Okoowa?
có si stao? Oto stany wprawdzie gmachy i fabryki po miastach,

lecz z drugiej strony peno szachrajów, spekulantów nieuczciwych

i ydów niesumiennych zostao monowadcami; wstydem siao si

by ubogim, gupstwem bdc przy Banku nie zosta bogatym* itd.

Opinia wicej licujca z powag pscudoklasycznej wyroczni war-

szawskiej, ni ze stanowiskiem Dyrektora Jeneralnego w minister-

stwie Spraw Wewntrznych. Fantazya uniosa tu do tego stopnia

autora Ziemiastwa, e nawet Okoowa wprowadzi w ten wyrok
potpienia na Lubeckiego, tego Okoowa, który zawsze by przeci-

wnikiem Lubeckiego i jego plany wedug monoci paraliowa, ob.

wyej str. 475, przyp. 12.

60) LG. 21 stycznia 1829; por. wyej str. 144 i 473 przyp. 11.

Do trzynastego rozdziau.

1) Lubecki, przybywszy do Petersburga 25 grudnia 1830, jako

delegat Dyktatora i Rzdu Tymczasowego, zawezwany zosta na-

zajutrz do Cesarza, »w charakterze ministra Skarbu Królestwa Pol-

skiego«. O tej audyencyi do niedawna to tylko byo wiadomem, e
trwaa pótorej godziny; ob. list Mikoaja do W. Ks. Konstantego
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Z 31 grudnia 1830, nin^E^i.epT., Hmh. HnKo^aft IlepBbiii II. 473, gdzie

dwa miejsca, tyczce si audyencyi Lubeckiego, wykropkowano.

Bardzo cenny przyczynek do poznania tego faktu ogosi niedawno

Prof. Askenazy, z petersburskiego archiwum ministerstwa Spraw Ze-

wntrznych, mianowicie protokó audyencyi, spisany na rozkaz Mi-

koaja (Kwartalnik historyczny, 1906, XX. 515—519). W papierach Lu-

beckiego znajduje si sprawozdanie o tej pamitnej audyencyi, które

on sam zredagowa natychmiast po powrocie z Zimowego Dworca.

Wedug tych obydwu uzupeniajcych si nawzajem dokumentów
rzecz da si przedstawi wcale dokadnie; ob. powyej przedmow
str. XI.

2) List Benkendorffa do Dybicza z 13/25 kwietnia 1829, inH^'B/i;ep'B,

Hmh. HHKOJiaH IlepBfciH II. 4:bi. Nastrój, jaki panowa w Rosyi wobec
kwestyi polskiej przed powstaniem listopadowem i w ogólnoci po-

midzy r. 1812 a 1830 — to przedmiot, któryby zasugiwa na oso-

bne, wyczerpujce studyum. Nie brak do niego materyau; co pra-

wda, jest to materya bardzo rozproszony. Uwagi A. N. Pypina o tym
przedmiocie (OómecTBenHoe ;i,BH5KeHie b-b PoccIh npn AjieKcaH;i,pi I (1900)

str. 402, 442 nn.) nale do sabszych stron tego niepospolitego dziea.

Rzecz to istotnie zawia, a tak cile zwizana z treci niniejszej

ksiki, e autor zamierza osobne studyum o tym przedmiocie za-

mieci w drugim tomie, odstpi jednak od tego zamiaru z powo-
dów wyraonych na stronie XI przedmowy. W kadym razie i ni-

niejsza ksika dostarczy moe niejakich przyczynków do rozjanienia

tego przedmiotu; ob. zwaszcza str. 53 nn., 64, 99, 221 nn., 258—

269, 273 nn., 292—296, 316, 378, 898 nn.

3) W opowiadaniach wspóczesnych o Lubeckim powtaizano

pogosk, e W. Ks. Konstanty wyjedna u Mikoaja dymisy Lu-

beckiego, nastpnie za mu ten papier pokaza i schowa czy te
nawet podar w jego oczach. Komian odnosi ten fakt do »jakiego

dania W. Ksicia, któremu Lubecki odmówia (Pamitniki III. 303);

. p. Aleksander Skirmuntt (f 1870) opowiada wyranie o rozdar-

ciu cesarskiego pisma, czc dymisy z zajciem, którego sam by
wiadkiem w mieszkaniu Lubeckiego (ob. wyej str. 344 przyp.).

Sdz, e w tradycyi pogoska o dymisyi zwizaa si w mglisty

sposób ze wspomnieniem czstych drastycznych przepraw Lubeckiego

z W. Ksiciem, o których sobie w Warszawie opowiadano. Trudno

jednak przypuci, eby sam fakt wyjednanej dymisyi powtarza si
kilka razy. Odnosz go bez wahania do dnia 28 stycznia r. 1829,

kierujc si wskazówkami, zawartemi w korespondencyi L. z Gra-

bowskim (mianowicie LG. 5, 10, 30 stycznia, 14, 21, 27 lutego 1829),

w zapiskach Bajkowa z tego czasu (rps. bibl. ord. hr. Krasiskich),

zwaszcza za pozytywnemi doniesieniami w raportach Schmidta
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Z 21 grudnia 1823 i z 1 lutego 1829 (A. B.). Ob. w drugiej czci:
»Sd Sejmowy «.

4) Por. Smolka, »Z ycia ministra Lubeckiego« (Biblioteka

Warszawska, 1906, I. 371 nn. i );W drodze do Petersburga« (Prze-

gld historyczny, 1906, II. 237 nn.).

5) Lubecki okreli jasno swoje »wyznanie wiary« w tym przed-

miocie niebawem po objciu urzdowania, w odpowiedzi na list

Sobolewskiego o niebezpieczestwach, grocych Królestwu z po-

wodu odkrycia » spisku studentów«, 17 listopada 1821. Sobolewski

byniezmiernieprzeraony postaw, jak Cesarz zaj wobec tej sprawy
i zakoczy list z 31 padziernika 1821 sowami: »Moe nam nie zosta-

nie innego ratunku, jak baga W. Ksicia, aby si raczy wstawi
za nami do Swego Brata«. Na te sowa wanie odpowiada Lubecki:

»To jest rzecz pewna, e Monarcha, co lepiej, jak ktokolwiek, zna

W. Ksicia, zna i to, e wierniejszego poddanego nad niego nie ma,

a wic i temu wierzy bdzie, co W. Ksie powie. Std wic wy-
pada, e i to jest prawd, e porednictwo i opieka W. Ksicia dla

Polaków najskuteczniejszem dla nas by moe; otrzymanie za tego

nie przez proby nastpi moe, ale jak obaczy gorliwo do suby
i przywizanie do Króla, to wspiera nie omieszka. Te za rzeczy

nie sowami udowodni mona, ale skutkiem, wic patientia. Woj-
sko go ju przekonao, bo do niego jest przywizany i bliej na to

patrzy; przekona i cywilno oraz i naród, ale na to czasu po-

trzeba«.... O stosunku Lubeckiego do W. Ks. Konstantego pisze, we-

dug opowiada samego Lubeckiego, Przecawski I, c. PyccKaa

CTapHHa, 1878, I. 644 nn. Ob. zreszt wyej przedmow str. XI przyp.

6) K. Ko zmian, Pamitniki 111.104,114—123, Mochnacki, Hist.

powst. (1834) str. 332.

7)Askenazy, »Do charakterystyki Lubeckiego*, Kwartalnik

hist. 1906, XX. 514.

8) LS. 3 i 10 listopada 1821, por. wyej str. 101, 109, L. by
z pocztku przekonany, e Nowosilcow »myli si* tylko w ocenie

pooenia finansowego, e »mio wasna« nie pozwalaa mu przy-

zna si do pomyki, i e std wynikay jego ataki na nowego mi-

nistra Skarbu. »Nie dosy jest mie racy, trzeba mie na wzgldzie

mio wasn drugich... Przekonany jestem, e sam Nowosilcow,

co chce dobrze, przyznaby si, e zrobi pomyk«... itp. Por. wyej
str. 225 przyp.

9) Por. wyej str. 130.

10) LS. 24 listopada 1821.

11) SL. 31 padziernika 1821.

12) Mochnacki, Hist. powst. (1834) I. 435 nn.; list M. Mo-

chnackiego do M. Hubego z IS sierpnia 1832 (Dziea, I. 328); Pa-
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mitniki Prdzy skiego (rps., wasno Jerzego hr. Moszyskiego

cz. I, str. 3—20). Por. Kraushar, Sprzysienia studenckie (Prze-

wodnik naukowy i liter. 1905, str. 97 nn.); tego »Z archiwum Se-

natora Nowosilcowa« (Przegld hist. 1906, II. 386 nn.); tego wPanta

koina« (Bibl. Warszawska, 1907, 1. 50 nn., 344 nn.; Askenazy, Wa-
leryan ukasiski (Bibl. Warsz. 1906 III. 1—30, 248 nn.).

13) LS. 10, 17, 24 listopada 1821.

14) LS. 9 i 10 grudnia 1821.

15) Raport Nowosilcowa do Cesarza z 7 stycznia 1822, rps.

bibl. ord. hr. Zamoyskich.

16) Tame: »Cette proposition (wniosek Lubeckiego) a donn
lieu b. inviter le Ministre de la Justice a prsenter au Conseil, le

plutót qu'il serait possible, son opinion sur le mod propos ainsi

que sur les moyens les plus propres a le mettre a rexecution. Je ne

dois point Vous dissimuler, Sire, que nous n'esperons point de sa-

tisfaisant a cet egard de la part de la Commission de la Justice. Du
moins, j'en dois juger d'apres ce qui m'est parvenu a cet gard
tant du General Hauke que du P-ce Lubetzki. II parait que le Mi-

nistre de la Justice n'a pas móme pu se former une ide claire de

ce que Ton demande de lui. Du reste, cela n'est d'aucune impor-

tance. II s'agit seulement qu'il nous presente quelquechose pour que

nous ayons une occasion de developper nos idees par ócrit pour

^tre ensuite soumises a V. M. I. et R.« Por. w drugiej czci: »Lube-

cki i Nowosilcow«.

17) Por. Kraushar, dZ tajnego archiwum Senatora Nowo-
silcowa« (Przegld historyczny I. 109, 1906), Ob. wyej str. 280 i 511

przyp. 44.

18) Rada Stanu Królestwa obradowaa nad organizacy sdo-
wnictwa na 27 z rzdu posiedzeniach, od 4 maja do 24 wrzenia

1821; protokoy CXXXVIII—CLX1V w Archiwum akt dawnych Król.

Pol. (odpisy w posiadaniu Akademii Umiejtnoci).

19) LS. 9 grudnia 1821.

20) Raport Nowosilcowa do Cesarza z 9 grudnia 1821, rps.

biblioteki ord. hr. Zamoyskich. W raporcie tym Nowosilcow rozpi-

suje si szeroko o posiedzeniu Rady Administracyjnej 4 grudnia,

nic jednak nie wspomina o swojem starciu z Lubeckim w przedmio-

cie »niewykonalnoci« konstytucyi.

21) Protokó posiedze Izby Poselskiej z miesica czerwca

1830 (Warsz. 1831) str. 306: >Oskarenie J. O. Ksicia Druckiego

Lubeckiego, ministra Przychodów i Skarbu Król. Pol., do laski mar-

szakowskiej oddane na zasadzie 157 art. Statutu organicznego o Re-

prezentacyi Narodowej przez Alojzego Biernackiego, posa z powiatu

wieluskiego «. W oskareniu tem powiedziano: »Rada wojewódzka
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kaliska skasowan zostaa w skutku dekretu królewskiego z dnia

11 lipca 1822 r., J. O. Ksicia Druckiego Lubeckiego, jako naczelnika

Wydziau, podpisem zawiadczonego«. Co Wydzia Skarbu mia
wspólnego z rozwizaniem Rady Wojewódzkiej kaliskiej, trudno do-

ciec. Jeeli uwaano za potrzebne, eby ten dekret by kontrasygnowa-

ny przez ministra, powinien by go kontrasygnowaó Mostowski, jako

minister Spraw Wewntrznych, poniewa rzecz ta naleaa do jego

Wydziau. Lubecki wówczas znajdowa si w Petersburgu; byo to

wanie w chwili decydujcej o umowie w sprawie handlu Króle-

stwa z Cesarstwem, a mianowicie w najdrahwszym momencie, kie-

dy ukady z Gurjewem przybray obrót bezwarunkowo niekorzystny

dla interesów Królestwa i tylko »monarsza wola« moga te intere-

sa ratowa, ob. wyej str. 230 nn. Czy te okolicznoci wpyny
moe na decyzy Lubeckiego? Niewiadomo. Data reskryptu prze-

mawiaaby za tem, e zdecydowa si kontrasygnowaó dranicy re-

skrypt, który nie wchodzi wcale w zakres jego Wydziau, eby Ce-

sarza dobrze usposobi dla sprawy stosunków handlowych midzy
Królestwem a Cesarstwem. Wiadomo, e Lubecki uwaa susznie

pomylne jej zaatwienie za jedne z gównych podwalin ekonomi-

cznego odrodzenia Królestwa. Warto tu w kadym razie zwróci take
uwag na niezadowolenie Lubeckiego z ówczesnego pobytu

w Petersburgu, dosy niezrozumiae wobec tego pomylnego rezul-

tatu jego zabiegów w najwaniejszej sprawie; ob. wyej str. 496,

przyp. 39. Korespondencya Lubeckiego z Grabowskim dowodzi, e
obaj ministrowie nie lekcewayh bynajmniej draliwej kwestyi roz-

wizania Rady Wojewódzkiej kaliskiej, i e decyzya Lubeckiego

w przedmiocie kontrasygnowania reskryptu z 11 lipca 1822 nie bya
podobno — lekk. Wida to mianowicie z kilku listów Grabowskie-

go; Lubecki w póurzdowych a raczej urzdowych listach nic

o niej nie wspomina, co za pisa w »poufnych« — niewiadomo;

por. wyej przedmow str. VIII. Charakterystyczna wzmianka GL.

9 lutego 1825, w przededniu reskryptu o » artykule dodatkowym*

(ob. wyej str. 414 i niej przyp, 30): sJe suis bien fache de ne pas

Vous avoir ici, comme dans l'affaire de Kalisz. \JnQpien plus irregu-

Uere est sur le tapis, et que plus est, invitable. La poste prochaine,

je m'expliquerai plus clairement ou n'aurai plus besoin de ne rien

expliquer; les accessoires et circonstances peuvent se dire de vive

voix« . . . Pomidzy temi dwiema datami, dat rozwizania Rady ka-

liskiej a dat »artykuu dodatkowego*, znajduj si w korespon-

dencyi obu ministrów dwie równie do charakterystyczne wzmianki

o kwestyi reaktywowania rozwizanej Rady, GL. 24 wrzenia 1823

:

»Zblia si pora kwestyi pohtycznych< (przed manewrami w Brze-

ciu Litewskim, ob. wyej str. 309 i 517, przyp. 32), »materya Rady
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kaliskiej przyjdzie na plac«. GL. 24 grudnia 1823: Kalisz n'aura pas

de Conseil Palainal encore, la relection sera differ^e... Jali wiado-

mo, województwo kaliskie nie doczekao si wcale tej »reelekcyia

a do samego powstania. Ze jednak obaj ministrowie nie szczdzili

w tym przedmiocie zabiegów, wida to nie tylko z powyszych ostro-

nych wzmianek, ale take z listu GL. 19 wrzenia 1825, gdzie Gra-

bowski donosi z alem, e pomidzy sprawami, których ju nie
móg Cesarzowi przedstawi przed jego wyjazdem do Taganroga,

znajdowaa si take sprawa kaliska, Vaffaire du Palatinat de Ka-
lisz. Po mierci Aleksandra I ustaj w korespondencyi L. z G.

wzmianki o Radzie kaliskiej.

22) Ob. w drugiej czci: »Lubecki i Nowosilcow«. Bardzo cha-

rakterystyczna jest opinia Prdzyskiego o tym przedmiocie (Pami-
tniki, rps. w posiadaniu J. hr. Moszyskiego, cz. I, str. 10): » Ale-

ksandra wszyscy Polacy, pod jakimibd rzdami zostajcy, bez a-
dnej myli ukrytej za prawdziwego wskrzesiciela Polski byli przyjli

i sumiennie zarczy mog, e w jego byo mocy zyska nasz mi-o i powicenie si, równe tym, jakich dowiadczy Napoleon. Co-

by na to Moskwa powiedziaa, nie do mnie, Polaka, odgadywa na-

ley*. Takie »zarczenie« za »wszystkich« Polaków trzeba bra
naturalnie cuwi grano salis; od samego pocztku, od r. 1815, nie

brak byo rozczarowanych i niezadowolonych. Bd co bd jednak,

w ustach Prdzyskiego jest to wyznanie wielce znamienne, jako

silny wyraz gbokiego o tym przedmiocie przewiadczenia. Prdzy-
ski mia w r. 1815 dopiero 23 lat, daleko mu byo do wytrawnego
umiarkowania; by Napoleoskim onierzem, adjutantem Dbrow-
skiego, walczy w kampaniach r. 1809, 1812, 1813, 1814. Ta pami
lojalnego usposobienia w samych pocztkach Królestwa zasuguje

u niego na tem wiksz uwag, poniewa niebawem znalaz si

w szeregach spiskowców, gdy — jak on sam doskonale wyraa si
w pamitniku (cz. I, str, 15) — »obiecanem cackiem byy gubernie,

zagroon pokut przerobienie Królestwa na takie gubernie«. Dalej

pisze: ©Pytalimy si jeden drugiego, co to znaczy w Warszawie
ten Moskal Nowosilcow, którego mona byo widzie codziennie opi-

ego, uganiajcego si po ciasnych ulicach za nierzdnicami, a który

ju si do wszelkich czynnoci urzdowych miszac. Usposobienie kra-

ju w pierwszych latach Królestwa Kongresowego byo niezawodnie

nacechowane powszechniejszem nierównie i szczerszem uczuciem lo-

jalnoci, nili to wyraono w rozmaitych pamitnikach, spisanych

po powstaniu listopadowem; ten refleks psychologiczny po
r, 1831, pod wpywem emigracyi, by rzecz zupenie naturaln
i rzadko komu wyszo z pod pióra takie wyznanie, jak Prdzy-
skiemu.
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23) W samym pocztku i o Stanisawie Grabowskim pisa Lu-
becki, e »chce dobrze« (LS. 24 listopada 1821). Póniej, w kores-

pondencyi ze Stefanem Grabowskim wyraa si zupenie inaczej

o jego kuzynie, np. 25 lipca 1823, 31 sierpnia 1826 r., 2 marca
1827 r. i t. p.

24) GL. 28 maja 1823: »Duej materyi Policyi Szkolnej i innychda Komisyi Owiecenia wstrzyma nie potrafi; odpisa ju na
wszystko Nowosilcow i ten interes bdzie pryncypalnym przedmio-

tem przyszej pracy « (tj. wtorkowej audyencyi u Cesarza). GL. 11

czerwca 1823 : tKomisya Owiecenia a raczej Sta dostaje do sza-

funku na rok 1823 en Moc sum 180.000 z. miasto 360.000 z., na
któr si by ograniczy* (wanie na cele Policyi Szkolnej). »e ba-

taillowaem tgo, moe X- by pewnym, ale ta materya Ce-
sarzajak najmocniej obchodzi. Ta sawna Police Scholaire,

o której X- od lat dwóch tyle syszy, przesza; tandem caa moja
konsolacya, em tak dugo j przecign, duej ju byo niepodo-

bno«. W tym samym licie pisze Stefan Grabowski: »Cieszy ranie

dreszcz, jaki bierze X-cia na wspomnienie na zimny klimat i trudy,

jakieby go w pewnem zdarzeniu spotkay* — to aluzya do pro-

jektu powoania Lubeckiego na rosyjskiego ministra Skarbu, ob. wy-
ej str. 534, przypisek" 28. »Ale kiedy wyczytuj o chci oddalenia

si od publicznych interesów i powicenia si dzieciom, caa skóra

na mnie dry. Któ zostanie wtenczas i co z nas bdzie?
Prawdziwie, to myl okropna, któr ja osobliwie czuj i przy-

znaj w caej obszernoci, jak nikt moe«. Charakterystyczna to wy-
miana myli w tych wanie listach, w których stwierdzono, e »nie-

podobna ju duej wstrzyma materyi Policyi Szkolnej*. W licie

francuskim Lubeckiego, na który Grabowski odpowiada 11 czerwca

1823, niema naturalnie adnej wzmianki o zamiarze ^oddalenia si
od publicznych interesów*. Taka wzmianka znajdowaa si zatem

niezawodnie w polskim, poufnym licie, który Lubecki doczy do

ostatniej ekspedycyi, w odpowiedzi na przytoczony powyej list Gra-

bowskiego, zapowiadajcy nieuniknione ju zaatwienie »materyi Po-

licyi Szkolnej «, wedug wniosków Nowosilcowa. Warto za przypo-

mnie,e to by wanie moment, kiedy Lubecki móg mie sam szcze-

gólnie uzasadnione przewiadczenie, jak bardzo by potrzebny, po

mozolnem przywróceniu równowagi w budecie, po ogoszeniu pru-

skiej taryfy z 10 kwietnia 1823, bezporednio po majowym memo-
ryale, który przed dwoma tygodniami wysa na rce Grabowskiego;

ob. wyej str. 173, 303 nn. Kto wie, czy od zamiarów » oddalenia si

od publicznych interesów* nie odwioda go wanie sprawa stosunków

handlowych z Prusami, skoro widzia, e majowy jego memorya
wywar tak silne wraenie na Cesarzu. »Trzeba by na swojem

St. Smolka. 35
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miejscu!* — to sowa, które I.ubecki wypowiedzia 29 listopada

1830, gdy Gustaw Maachowski obudzi go wiadomoci o wybuchu
powstania. Moe nieraz w poprzednich latach powtarza t sam
dewiz, a w czerwcu 1823 bya na to istotnie stosowna pora. War-
to tu przytoczy charakterystyczny ustp »Uwag Komisyi Sejmo-

wych r. 1825« (rps. w posiadaniu p. Konstantego l^opiela) o Policyi

Szkolnej iKuratoryi naukowej: » Przybraa nadto Kuratorya znami
tajemnicze, które zdaje si nie tylko studentów, ale samych profeso-

rów dotyka. Std wypywa dla profesorów ujma ich powagi, ostudze-

nie ich gorliwoci, osabienie zaufania^ jakie w nich uczniowie pokada
winni. To tajemne ledzenie i postpowanie ma szkodliwy wpyw na

przeoonych i nauczycieli, bo osabia ich w terti powiceniu si, po-

chodzcem z gbokiego uczucia i przekonania dla dobra publicznego.

Monarchy i kraju, lecz jeszcze zgubniejszy ma wpyw na uczniów,

bo z modoci przyucza ich do tej skrytoci, tajemnicy, podejrzliwo-

ci, a tak ginie ta gówna ozdoba Polaka, otwarto charakteru,

i wkorzenia si nikczemny i plamicy czowieka poczciwego sposób

postpowania. Nakoniec nie mog uczniowie patrze i w istocie nie

patrz jak tylko okiem wzgardy na tych kuratorów, a tak w zaro-

dzie swoim jest ta instytucya nie odpowiadajca celowi«. Nastpuje
proba o zniesienie Kuratoryi. W dalszym cigu stwierdzaj Komisye

Sejmowe upadek szkó. »W r. 1819 byo szkó wyszych 35, w r. 1825

jest ich 32; w nich w r. 1819 byo uczniów 7.251, za w r. 1825 jest

zapisanych tylko 3.717. Za stosownie do raportu samej Rady Stanu

wykazuje si, i do r. 1823 wraz ze szkoami parafialnemi ubyo
uczniów 18.676«. Oceniajc tre przytoczonego ustpu z uwag Ko-

misyi Sejmowych r. 1825, naley o tern pamita, e w ogólnoci

ton tych »Uwag« by niezmiernie umiarkowany i odbija pod tym
wzgldem jaskrawo od tonu podobnych uwag, jakie zoono poprze-

dnim sejmom, a take i nastpnemu sejmowi r. 1830. Byo to re-

zultatem usilnych zabiegów, których nie szczdzono, eby sejm

r. 1825 »uda si« i mia spokojny przebieg, ob. wyej str. 415.

25) LG. 10 listopada i GL. 1 grudnia 1824

26) GL. 15 lutego 1826.

27) GL. 23 wrzenia, 18 listopada 1823, 18 sierpnia 1824, 3 pa-

dziernika 1827, 14 stycznia 1829.

28) GL. 21 padziernika 1823, 18 stycznia 1827. Rzecz ciekawa^

e Grabowski daje te same przestrogi w dwóch tak oddalonych od

siebie momentach, raz za panowania Aleksandra, drugi raz za Mi-

koaja, po manewrach w Brzeciu Litewskim i przed rozpoczciem

Sdu Sejmowego.

29) GL. 9 lutego 1825, por. wyej przyp. 21.

30) Mochnacki, Hist. powst. (1834) I. 228. Co do listu Lube-
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ckiego, który Mochnacki w tern miejscu przytacza, a który zna
z Coup d'oeil etc, (1832), ob. niej przyp. 32 i 33. Urzdowy tekst

artykuu dodatkowego, ogoszony w Dzienniku praw Królestwa Pol-

skiego IX. 91-98, z podpisami Aleksandra I i Stefana Grabowskiego,

jako ministra Sekretarza Stanu. Podpis tego ministra nie by kontra-

sygnacy, ale tylko stwierdzeniem autentycznoci podpisu Monar-
chy. Susznie te na posiedzeniu Sejmu 25-go stycznia 1831 roku

wypomina Niemojewski, e dekret królewski w sprawie arty-

kuu dodatkowego nie by zaopatrzony podpisem a-
dnego odpowiedzialnego ministra (Protokoy obrad sejmo-

wych r. 1831, rps. Biblioteki Polskiej w Paryu). Mimo to i P r-
dzyski (Pamitniki, rps. w posiadaniu hr. Moszyskiego, cz. I, str.

37), obarcza Lubeckiego tym najciszym i to w drastyczny sposób

wypowiedzianym zarzutem, e : »kontrasygnowaniem i bodaj czy nie

wywoaniem artykuu dodatkowego konstytucy wniwecz obróci*.

To nie reminiscencya r. 1825 (podczas którego Prdzyski zaprz-
tnity by zupenie budow augustowskiego kanau), ani te póniej-

szych rozmyla wiziennych nad pooeniem Królestwa. To wido-

cznie wpyw lektury Mochnackiego, z którym Prdzyski tak czsto

polemizuje w swych pamitnikach, a to oskarenie bez krytyki od

niego przejmuje. Trudno o jaskrawsz ilustracy, jak w kilka lat

po fakcie tworz si nieprawdziwe legendy.

31) W papierach Nowosilcowa, które skonfiskowano po wybu-
chu powstania (rps. bibl. ord. hr. Zamoyskich), znajduje si obfity

materyal do genezy » artykuu dodatkowego «, mianowicie obok jego

raportów w tej sprawie do W. Ks. Konstantego (z 16 czerwca 1824)

i do Namiestnika (b. d.), rozmaite waryanty projektu a raczej projek-

tów, motywa itp.

32) LG. 4 marca 1825. List ten by drukowany w Coup d'oeil

sur Vetat du Boyaume de Pologne sous la domination russe (1832)

«tr. 231—235. Bezporednio po tym hcie (str. 236—242) pomieszczono

tam pismo Lubeckiego do Mikoaja przeciw Nowosilcowowi z 28 gru-

dnia 1828. Jakim sposobem dostay si te dokumenta do publikacyi

emigracyjnej, która miaa na celu wykaza przed Europ naduycia
>rosyjskiego panowania w Królestwie Polskiem midzy latami 1815

a 1830«? Trudno przypuszcza, eby Lubecki mia w r. 1832 jakie

bezporednie stosunki z emigracy, jakkolwiek Coup d'oeil pomie-

szcza kilka innych jeszcze przyczynków, które tylko od samego Lu-

beckiego mogy pochodzi, n. p. cytaty z listów Grabowskiego. Moe
Ludwik Plater lub Jelski sporzdzili sobie odpisy z tych dokumen-
tów i zabrali z sob na emigracy.

33) GL. 16 marca 1825.

34) Ob. wyej str. 356.

35*
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36) GL. 18, 23 lutego, 1, 9 marca 1825.

36) Schmidt do BernstorITa 2:1 lutego, U lipca 1826 (A. B.);

Lorenz do Mctternicha 15 marca 1826 (A. W.); listy Tomasza u-
bieskiego do ojca od 8 lutego 1826 (Roger hr. ubieski, Gen.

Tom. Pomian hr. ubieski, str. 4~'5 nn.); Pamitniki A. E. Ko zmian a

(1867) str. 150 nn., Fr. hr. Skarbka 1878) str. 1:^2 nn., Prdzy-
skiego (rps. w posiadaniu .1. hr. Moszyskiego cz. I, str. 17 nn.).

Warto tu przytoczy znamienn w kadym razie opini tak znako-

mitego spiskowca jak Prdzyski: >Tajemne zwizki jak pomie
ogarny Polsk, ale pomie somiany wnet gas i pewnie ani ladu
nie byby po sobie zostawi, gdyby nie wdanie si rosyjskiego rzdu
i t. d. Nowosilcow sam jeden nigdyby nie dozwoli tajemnym zwiz-
kom upa i pój w zapomnienie, poniewa ich nadto potrzebo-

wa... «. W wspóczesnych Hstach i wspóczesnych zapiskach

dominujcym rysem jest przewiadczenie, e Nowosilcow by
gównym sprawc spisków. To przewiadczenie zataro si
w trdy cy i i saby zaledwie oddwik znalazo w pamitnikach

póniej spisywanych. Dziaa tu ten sam refleks psychologi-

czny, o którym ob. wyej str. 541, przyp. 22. Podczas powstania

listopadowego, na emigracyi, spiskowcy z lat 1820— 18H0 uroli w opi-

nii na bohaterów, otoczonych tak aureol, e mimowoli zapominano

o wszystkiem, co t aureol kazio. Niejeden, co''(iak J. U. Niemce-

wicz) przed r. 1881 ubolewa nad spiskami jako nad »obdem« i » le-

pem narzdziem Nowosilcowa«, po r. 1831 nie odwaa si nawet

odtworzy sobie samemu w myli - takiego rozumienia rzeczy.

37) Coup d'oeil sur Ttat du Royaume de Pol., str. 227.

38) Ob. wyej przyp. 36 (pamitniki), a szczególnie listy T. u-
bieskiego z r. 1826.

39) Schmidt do Bernstorffa 20 maja 1826 (A. B.).

40) Ob. wyej str. 381.

41) Ks. Hessen-Homburg do Metternicha 22 lipca 1826, z War-
szawy, w przejedzie do Moskwy na koronacy (A. W.): »Die Leute

der Opposition erzahlten mir die wohl unrichtige Anekdote, der jetzt

in Petersburg befindliche polnische Minister Grabowsky habe am 26

Dezember, ais alle iibrige im Zimmer gegenw^rtige schwiegen, den

K. Nikolaus aufgefordert: nun, da die Sache so weit gekommen, den

Degen zu ergreifen und sich den Truppen za zeigen. Ware dem so,

dann gewanne der Genannte wohl sehr an Bedeutung*. Znamy dzi
wedug opowiada naocznych wiadków przebieg dnia 26 grudnia

1826, a mianowicie zachowanie si otoczenia Mikoaja, atwiej zatem

uwierzy w prawdziwo tej > anegdoty «, która ks. Hessen-Homburg
w przejedzie przez Warszaw wydaa si >wohl unrichtig«; trzeba

pamita, e jeszcze wówczas nie zetkn si by z koami dwór-
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skiemi i z otoczeniem nowego Cesarza. Jeeli za w Warszawie opo-

wiadano ten szczegó, skdind nieznany, wiadomo o nim moga
tam dosta si za porednictwem deputacyi, która niedawno wrócia

bya z Petersburga.

42) Schmidt do Bernstorffa 11 maja, 30 lipca 1826, 3 grudnia

1827 (A. B.).

43) LG. 5 padziernika 1827.

44) L. do ony 29 marca 1830. Charakterystyczna aluzya do za-

chwianego stanowiska w licie LG. 5 stycznia 1829 (w sprawie 42-

milionowej poyczki): sAu reste, je crois que je dois hater d'user de

mon credit mora a Ttranger, car je ne puis me dissimuler que tout

ce qui se passe est de natur a Falterer. Or, vous savez, Monsieur

le Comte, le financier est comme un ngociant: si la confiance leur

sert de levier, ils pourront soulever la terre; des que ce point

manque, ii faut fermer boutique et voir toutes ses operations avor-

ter«. W Warszawie nie zdawano sobie sprawy ani z ówczesnego

zachwiania pozycyi Lubeckiego, ani wogóle z tych wielorakich, nie-

sychanych trudnoci, jakie »wpywowy* minister musia przezwy-

cia, pync nieustannie przeciw panujcemu prdowi. W przy-

pisku, odnoszcym si do jednej z ostatnich stron tej ksiki, zbyte-

cznem byoby odwoywa si do jej niezliczonych ustpów, w któ-

rych te fakta uwydatniaj si tak jaskrawo. Nie zdawano sobie

sprawy z trudnoci stanowiska I^ubeckiego nie tylko wród publiczno-

ci, ale nawet i w wyszych koach urzdowych, jak o tem wiad-

cz liczne ustpy pamitników K. Komiana o rzekomej »wszechwa-

dzy« Ksicia-Ministra, n. p. »Lubecki, gdy zosta ministrem Skarbu,

a w rzeczywistoci Namiestnikiem* i t. p.

45) Listy Tomasza ubieskiego do ojca z 9 i 16 maja 1829,

1. c. str. 511, 513. Ówczesne pogoski o blizkiej dymisyi LubeokiegO'

o których ubieski z alem donosi ojcu (ob. wyej str. 174), nie

wychodziy moe po za koo osób, zwizanych bliej z Lubeckim,

do których od r. 1825, a zwaszcza od zaoenia Banku Polskiego

(1828), naleaa wanie caa rodzina ubieskich.

46) Schmidt do Bernstorffa 29 czerwca 1830 (A. B.). Przyto-

czony ustp koczy si: »Pour sortir a present d'embarras, j'adop-

terai Pidee du P-ce Lubecki qui me propose de donner par un de-

cret le developpement necessaire a rexecution des dispositions tou-

chant le divorce, dispositions qui deja avaient ete presentees a la

Dite de 1825. Cette marche est-elle constitutionnelle? — Ais die Mi-

nister diese Frage nach einigem Zógern bejahten, wurde die Redak-

tion eines solchen Dekrets beschlossen«. Schmidt stwierdza, e po-

daje przemow Mikoaja »w dosownem brzmieniu*, kadc na to

wyrany nacisk: »hess sich gegen sammtliche Minister, welche zu
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diescm Zwecke zu S. M. berufen wurden, wórtlich folgendermas-

sen aust. Konsul pruski czerpa zwykle swe informacye od Nowo-
silcowa albo od Mohrenheima; czy który z nich by obecny przy tej

scenie, niewiadomo.

47) Ob. w drugiej czci: «Plan reform 1826—1830«.
4:8) » Raport Radzie Administracyjnej przez Radc Sekretarza

Stanu zoy si majcy« (1827), odpis w arch. szczucz. A/21. Jest

to sprawozdanie Kosseckiego o wnioskach w przedmiocie reformy

administracyjnej, które Lubecki przedstawi równoczenie z operatem

budetowym pod koniec r. 1826.

49) LG. 13 listopada 1830; przekad polski drukowany w Dzien-

niku powszechnym krajowym z 18 lutego 1831, Nr. 48.

50) Brulion listu Lubeckiego do ks. A. Czartoryskiego z 5 stycznia

1831, Arch. szczucz. A/28.

51) Pamitniki Fr. hr. Skarbka (1878) str. 188. W niewydanym
dzienniku J, U.Niemcewicza (rps. bibl. ord.hr. Zamoyskich) zapisano

pomidzy 14 a 20 listopada: »W. Ks. Konstanty powiedzia Czarto-

ryskiemu (z powodu toczcego si wówczas ledztwa politycznego):

Gadaj na p. Nowosilcowa, ze wskrzesza bunty, lecz nie byo go tu-

taj; dzi kazaem mu wyjecha i nie powraca, a si to wszystko

skoczy — i ta uwaga dowodzi, jak si W. Ksi lka, by nie

rozumiano, e si radami Zyzowatego powodzi. Nowosilcow bawi
w jesieni za granic, tem czynniejsz za w Warszawie bya tym-

czasem jego tajna policyaoraz caa rzesza agents provocateurs, która

dziaaa w porozumieniu z t policy; po dokonanych aresztowaniach

powróci do Warszawy. Ob. Nr. 313 Gazety Warszawskiej z 21 listo-

pada 1830.

52) Ob. wyej str. 398.

53) Dziennik Bajkowa (rps. bibl. ord. hr. Krasiskich) pod dat
18 i 20 stycznia 1829.

54) Schmidt do Bernstorffa 1 lutego 1829 (A. B.); w tym samym
hcie donosi Schmidt, e W. Ks. Konstanty pogodzi si z Lubeckim

i nie zrobi uytku z przysanej na jego rce dymisyi. Po kilku mie-

sicach jednak al mu znów byo Nowosilcowa. Za pobytu pary

cesarskiej w Warszawie w maju 1829, podczas koronacyi, Nowosil-

cow doznawa jawnych dowodów nieaski. Wówczas W. Ks. Kon-

stanty przedstawi go Cesarzowej jako swego najlepszego przyjaciela

i prosi, eby z nim taczya, Coup d'oeil sur Vetat du Boyaume de

Pologne sous la domination russe, str. 119.
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